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УВОДНА РЕЧ 

 

 Друго Саветовање просветних радника одржано је на Тари у хотелу Оморика од 3. 
до 5. јуна 2016. Број представљених реферата и садржај расправа упућују на закључак да 
Саветовање просветних радника има својства институције која је настала из саме 
наставничке базе и представља оригинални начин самоорганизовања наставничке струке. 
На Саветовање су позвани и гости: др Ранко Рајевић из НТЦ и представник 
Секретаријата за образовање и дечију заштиту Града Београда. На жалост, представник 
Секретаријата није присуствовао Саветовању. 

 Тема Саветовања била је РЕПРОДУКТИВНО ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ?  

 Наравно, дилема која је постављена теми Саветовања је само академска, а гост др 
Ранко Рајевић је сасвим разумљив избор као светски стручњак у области која повезује 
неурологију и когнитивне могућности детета. Због тога не чуди што је реферат др 
Рајевића изазвао велико интересовање и имао веома занимљиву расправу. Изражена је 
неподељена жеља наставника који су учествовали на Саветовању да се укључе у начин 
рада који резултира функционалним знањем а које је веома успешо презентирао др 
Рајевић. 
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    ДРУГО САВЕТОВАЊЕ 
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА  

  03. – 05. јун 2016. ТАРА  
Хотел Оморика 

организатор ОШ Старина Новак 
 

тема Саветовања 

РЕПРОДУКТИВНО 
ИЛИ 

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ? 
  

План рада Саветовања 

03.06.2016. ПЕТАК 
07:00 окупљање учесника на паркингу иза хале Пионир 

07:30 полазак аутобуса са учесницима Саветовања 

13:00 долазак у хотел ОМОРИКА, смештај по собама 

14:00 ручак 

15:00 отварање Саветовања, излагање реферата: 

1. уводни реферат износи Влада Вучинић, директор школе 

НОВИ ПРИЛОЗИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНОМ АУТОНОМИЈОМ 
ШКОЛЕ 

2. уводни реферат износи Соња Иванчевић, наставник енглеског језика 

  BURNOUT – СИНДРОМ ИЗГАРАЊА 

3. уводни реферат износи Весна Тутић, наставница математике 

МАЛА МАТУРА – СМИСАО ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
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4.уводни реферат износи Владица Марковић, наставник ТИО 

УЛОГА ТЕТКИЦА У ОДРЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И 
ДИСЦИПЛИНЕ У ШКОЛИ 

19:30 вечера 

04.06.2016. СУБОТА 
08:00 доручак  

09:00 излагање реферата: 

6.излагање др Ранка Рајовића, НТЦ 

РЕПРОДУКТИВНО И ФУНКЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ 

7.уводни реферат износи Милош Пекић, наставник историје 

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК НАСТАВА 

8. уводни реферат износи Александар Суботић, наставник физичког 
васпитања 

СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ ОШ СТАРИНА НОВАК У ПРАКСИ  

9.уводни реферат износи Слободан Рудић, наставник историје 

МУЗЕЈ ШКОЛЕ КАО УСЛОВ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ 

10.уводни реферат износи Стефан Димитријевић, учитељ 

ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ 

15:00 ручак 

16:00 слободне активности 

19:30 вечера 

05.06.2016. НЕДЕЉА 
8:00  доручак 

9:00  излагање реферата: 
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11.уводни реферат износи Оливера Гавриловић, секретар школе 

ЗАКОНИТОСТ ДОДАТНИХ ЗАРАДА НАСТАВНИКА 

12.уводни реферат износи Василије Савић, програмски уредник Радио 
Новака 

МАЛИ ОМАЖ НАШЕМ РАДИЈУ 

13.уводни реферат износи Слађана Луковић, психолог 

ОБЛИЦИ НЕОБЈЕКТИВНОСТИ РОДИТЕЉА ЂАКА 

14.уводни реферат износи Саша Шипка, наставник ТИО 

АНАЛИЗА АДЕКВАТНОСТИ КРАТКОГ ТЕСТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА У 
ПРЕДМЕТУ 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Затварање Саветовања 

15:00 ручак 

18:00 повратак аутобуса са учесницима Саветовања 
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уводни реферат 
ВЛАДА ВУЧИНИЋ 

директор школе 
 

НОВИ ПРИЛОЗИ ПОТРЕБИ ЗА  
 СТРУЧНОМ АУТОНОМИЈОМ ШКОЛЕ 

 
 О стручној аутономији школе говорио сам на прошлом Саветовању које је одржано 
у Ивањици. Том приликом сам покушао да укажем на лош друштвени положај 
наставника јер је друштвени положај наставника мерило стања образовања у Србији. У 
основи, три су главна разлога за овакав статус:  

1. Наставник није креатор образовања већ извршилац наметнутих стандарда, 
2. У току је процес одумирања образовања у корист нове друштвене појаве – 

школста, 
3. Мала финансијска моћ наставника дугорочно ствара немоћ истинског 

стручног усавршавања.  
Ко су креатори образовања у Србији? 
У одговарању на ово питање изронио је проблем дефинисања ко је, заправо,  у Србији 

просветни радник и да ли су наставници, уместо просветних, постали образовни радници, 
а просветарска улога им остала само декларативно. Да ли наставник још увек има 
просветитељску улогу или је, системом разних уредби, сведен на нов облик услужне 
делатности - образовну улогу? Дакле, указало се откриће да бити наставник не мора 
значити и бити просветни радник. 

Зашто? 
Просветарска улога подразумева стручну слободу у одлучивању а не само пуко 

учешће у настави. Да би сте просвећивали морате бити у позицији креатора а не 
извршиоца. Због тога просветни радник мора испунити бар два услова:  

1)да учествује у настави;  
2)да има стручну слободу да креира наставу. 
Ко креира наставу и одлучује у образовању и да ли су та лица просветни радници? 
Стручњаци који креирају образовање у Србији налазе се у следећим формацијама:  
1. Разним телима ресорног министарства, 
2. Заводима, 
3. Комисијама, 
4. Секретаријатима на свим нивоима власти, 
5. Синдикатима просвете итд. 
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Шта су они? 
Припадницима поменутих структура заједничко је следеће: 
1. Најчешће нису регрутовани из наставе нити су у настави учествовали, 
2. Немају животних контаката или учешћа са реалном наставом, 
3. За наставнике су недордиљиви и недоступни, 
4. Одређују стандарде наставе без увида у њу, 
5. Њихов број није мали и стално се повећева док се број наставника стално смањује. 
Да ли омогућавањем наставнику да буде просветар (да одлучује о образовним 

питањима) обесмишљава се постојање стручњака у систему образовања који нису 
наставници? 

Одговор на ово питање објашњава зашто ови стручњаци одузимају просветарску 
улогу наставницима – чувају сопствену друштвену оправданост. Дакле, они су истински 
извор снага које гуше креативност наставника зарад сопствене друштвене позиције и зато 
се могу назвати просветна олигарфија. 

Какав је однос просветне олигархије и наставника 
1. Просветна олигархија преузима просветне надлежности од наставника иако не 

учествују у настави, 
2. Просветна олигархија гуши простор за креативност наставника јер тако чува 

сопствену друштвену оправданост, 
3. Просветна олигархија непрестано повећава отуђеност и дистанцу од живе наставе 

чувајући се тако могућности да наставници преузму главну улогу у образовању,  
Све је ово, ипак, теоријска расправа. Да би се њени закључци потврдили као реални, 

треба се осврнути на живот, на наставну праксу. Зато ћу се вратити на три већ наведена 
узрока за лош статус наставника. 
 

1.одузета креативност и стварање услужиоца 
 

 Наставници не израђују програме по којима су дужни да пишу планове и тако 
стварају друштвену, а понекад и сопствену, илузију да нешто креирају. Велико је питање 
како просветна олигархија која не учествује у животу школе може да напише добар 
програм. Сталне јавне расправе о преоптерећености ђака градивом, и честа прекрајања 
наставних предмета, доказ су да је просветна олигархија, у најбољу руку, у позицији да  
само на основу својих апстрактних и академских претпоставки напише програм, односно, 
њени програми никада неће бити последица животне наставне праксе и уочене потребе. 
Дакле, креативност наставника је насилно онемогућена због потребе просветне 
олигархије да оправда и обезбеди сопствено постојање. 
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 Креативност наставника се темељно убија и немогућношћу одлучивања о облику 
наставе. Ко од наставника сме да бира хоће ли, и са којим, ђацима радити менторски, 
одељенски, радионичарски? А откуд просветној олигархији толики увид да наставнику 
одузме ово одлучивање и пропише облик рада? Најновије најаве предвиђају да се указаом 
пропише и како ће наставник задавати домаће задатке. 
 Све ове мере као да имају за циљ укидање наставника као активног субјекта и 
увођење сурогата (да се мало нашалимо: увођење џубокс наставника у који ће ђаци 
убацивати жетон-матетатика, жетон-домаћи, жетон-биологија итд) 

Велики број наставника, и поред свега, осмишљава најплодоносније начине рада, 
примерене за одговарајуће сегменте програма, најчешће кршећи прописане норме, али 
постижући сјајне исходе. Просветна олигархија никада се не осврће на ове добре 
примере. Напротив, није мали број примера наставника који су истерани из школе јер су 
ђаке повели на Калемегдан да одрже час историје, или на родитељском састанку указали 
да у одељењу има наркомана. 
 

2.Одумирање образовања и настајање школства 
 
 Шта је школство а шта образовање?   
ШКОЛСТВО: систем заснован на тржишним принципима, све своди на бројке и 
статистику – прос.олигархији доноси могућност за висок степен контроле школа. ЦИЉ: 
профит.  

Школство је логична последица просветне олигархије јер јој омогућава висок 
степен контроле школе разним условљавањима (финансирање, број запослених, обим 
градива, стручна усавршавања, број одељења, увећавање бирократских захтева итд). 
ОБРАЗОВАЊЕ је изведено из речи ОБРАЗ:  

- Све активности које оспособљавају да се сачува образ –постизање самоспознаје, 
сазнавање ко смо, 

- процес оспособљавања за сагледавање света у целини како би ђак постао кадар да 
сам одреди сопствено место у микро и макро свету. ЦИЉ: самоспознаја и спознаја 
смисла  знања – смисла учења. 

 Одумирање образовања има велики број испољавања. Знаци спољавања одумирања 
образовања су: 

1. Из школе се измешта све више просветних питања о којима  се одлучује (уџбеници, 
избор наставника, програми, календар, број ђака, екскурзије итд) 

2. Непостојање ниједне струковне организације коју чине и воде наставници, 
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3. Наметање синдиката просвете као заступника наставника чиме се просветна 
питања замењују синдикалним – маневар прос. олигархије да преузме потпуну 
контролу над просветним питањима, 

4. У школи: наставници су мањина у ШО, СР наступа из позоцији борбе за 
привилегије свог детета а не за интерес школе, ЂП оцењује рад наставника. 

У измешта све више питања по којима може се одлучивати из иде се толико далеко да се 
прописују и, за школу тако особене ствари, као што су начин и место прославе матуре, 
начин формирања смена, начин дистрибуције уџбеника, карактер стручних екскурзија, 
ограничења стручног усавршавања наставника (само одобрени семинари из Каталога се 
проглашавају инструментом усавршавања а не изражена потреба наставника) итд. 
Следећи корак одумирања образовања огледа се у најави обједињавања заједничких 
служби за више школа, па ће тако више школа имати једну исту П-П службу, секретара, 
педијатра, а вероватно и теткице или директора. 
 Драстичан вид одумирања образовања је непостојање ниједне струковне 
организације (коју чине и воде наставници а која се финансира из буџета као, нпр. Заводи 
или Национални просветни савет) на рачун мноштва просветних синдиката који већ 
деценијама демонстрирају успешну кохагитацију са просветном олигархијом. 
 И унутар саме школе бројни су показатељи одумирања образовања. Школа, иако 
није исказала потребе, има тела која су преузела њене ингеренције. У школском одбору 
наставници су мањина. У Савету родитеља створена је трибина за јалове расправе јер 
родитељи нису у позици да сагледају потребе школе због много разлога. Ђачки 
парламент легализовао је могућност да ђаци оцењују наставнике. Истовремено, ниједним 
механизмом наставник није предвиђен, као непосредни учесник наставе, да учествује у 
креирању наставе. 
 

3.Осујећено стручно усавршавање 
 
 Наставник читавог радног века мора, пре свега, да повећава ниво свог општег 
образовања. Стручно усавршавање, дугорочно, губи смисао без сталног увећања општег 
образовања.  
 Зашто је опште образовање важно и услов је за стручно усавршавање? 
 Наставник је предоређен да буде просветар, а то значи да ђацима отвара очи ка 
свету у целини а не сегментно, по предметима. Да би се у тој мисији снашао мора да има 
одговор на свакаква дечија питања која, по природи ствари, обухватају све сегменте 
живота. Наставници који познају само свој предмет нису добри наставници иако могу 
бити врхунски стручњаци свог предмета. Одсуство везе (корелације) између различитих 
предмета показатељ је ниског општег образовања, а са тим и мршаве или никакве 
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просветарске улоге. И, овде стижемо до важне везе општег образовања и стручног 
усавршавања. Стручно усавршавање није могуће без корелације са другим предметима, а 
наставник је кадар за квалитетну корелацију само ако му је солидно опште образовање. 
 Како се стиче опште образовање? 
 Стицање општег образовања догађа се без шема и правила и без икаквог 
временског ограничења. Потребно је да наставник непрестано посвећује пажњу свом 
свеукупном образовању (чита сву врсту литературе; посећује галерије, музеје, 
позоришта, спортске манифестације, концерте, трибине итд). У овоме, савремени 
наставник Србије, има озбиљну препреку – лош финансијски положај. Због тога 
наставник на уштрб повећања општег образовања прибегава мерама очајника: држи 
приватне часове, тезгари различите послове (наставници музичког свирају по свадбама, 
србисти лекторишу текстове полуписмених новинара, наставници ТИО раде занатске 
послове, наставници физичког изигравају аниматоре итд), и, дугорочно гледано, урушава 
суптилни процес повећања општег образовања. А без општег образовања стручно 
усавршавање остаје недоречено. Просветна олигархија је за овакву ситуацију потпуно 
слепа до те мере да и од стручног усавршавања ствара систем наметнутих семинара које 
наставник мора похађати без икакве могућности да сам одреди своје стручно 
усавршавање. И ово је још један пример одумирања образовања а механизам којим је 
осмишљен назива се КАТАЛОГ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА. Овај каталог одраз је 
основне тежње просветне олигархије да контролише и подреди школе правдајући своје 
постојање а одузимајући слободу месту где се одвија настава - школи. Каталог (кога, 
наравно, израђују заводи без уплива школе) је зборник дозвољених семинара 
(наставници их морају похађати под претњом да неће стећи довољан број поена и 
изгубити лиценцу за рад у школи) попут листе дозвољених уџбеника (што значи да и у 
нашем веку постоји листа забрањених књига – цензура) или програма (листа) дозвољеног 
наставног градива. 

Школа је способна да организује стручно усавршавање и није јој потребна 
просветна олигархија што емпиријски доказује и Саветовањем на коме смо. 
 Дакле, наставнику је због лоше финансијске ситуације осујећено пуно опште 
образовање без кога нема истинског стручног образовања, а стручно образовање се своди 
на индустријску конфекцију наметнутих семинара скупљених у Каталог иако је школа 
способна да организује стручно усавршавање. Просветарска мисија није могућа без 
слободе општег и стручног усавршавања. 
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ИМА ЛИ РЕШЕЊА? 
 

 Шта је решење за описане проблеме? 
 Неизоставни услов за решавање описаних проблема је стручна аутономија школе. 
На прошлогодишњем Саветовању сам дао дугачку дефиницију овог појма па ћу овом 
приликом само да је препричам. Стручна аутономија школе је стање у коме школа 
процењује, планира, реализује и вреднује извођење наставе без наметнутих и забрањених 
мера. 
 На који начин стручна аутономија школе решава први наведени проблем – 
блокирану креативност наставника? 
 Просветна олигархија је сама прописала и наметнула стандарде. Креативност не 
трпи ову врсту ограничења. Стандарди и креативност се искључују. Стручна аутономија 
школе укида стандарде наметнуте од стране просветне олигархије и у складу са својим 
потребама и могућностима отвара простор за креативност наставника уз непосредан увид 
како се оваква врста слободе не би злоупотребила и прешла у другу крајност.  
 Стручна аутономија је лек и за одумирање образовања јер слободна школа, а то 
значи слободан наставник, има могућност да наставу сагледа у целини онаква каква јесте, 
да опис наставе не сведе на статистичке податке и тржишне захтеве већ да гледа у праве 
узроке успеха или неуспеха наставе. Описивање наставе статистички и тражења њене 
оправданости у тржишној исплативости, што је типично за школство, није много 
вероватно ако сами наставници креирају наставу. Циљ школства, у крајњој тачки,  је 
профит, а циљ образовања је опште образовање. Школа која може слободно бирати свој 
начин рада никада нема за свој крајњи циљ профит, већ се труди, успешно или мање 
успешно, да ђаке нешто научи. 
 Школа која има стручну аутономију отвара, за сада недовољно јасне и разрађене, 
могућности да наставници буду творци разних пројеката и да на тај начин, у оквиру 
школе, остваре финансијски афирмацију и ослободе се приватних часова, тезгарења 
разних врста и финансијским довијањима сваке врсте. 
 Да ли је премиса о стручно аутономној школио утопија која се код нас нигде није 
остварила? Има ли  игде примера стручне аутономије школе? 
 Веровали или не – има! 
 Поменућу најубедљивији пример, Математичку гимназију. Неко ће рећи: Па она је 
средња школа и нема везе са основном. То није тачно. Математичка гимназија, истина, 
нема први циклус основног образовања али има редовну наставу за седми и осми разред 
основне школе. 
 Зашто је МГ стручно аутономна школа? 
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 Таксативно ћу набројати параметре који је чине стручно аутономном, параметре о 
којима остале школе могу само да маштају: 

1. посебан план и програм који углавном пишу само наставници МГ, 
2. уџбеници и збирке задатака које пишу сами наставници МГ, 
3. специфичан пријемни испит и правила уписа у којима пресудну реч опет имају 

наставници МГ, 
4. потпуна слобода у процени који наставници су потребни МГ (не само по профилу 

него и персонално) – aнгажују се наставници дртугих установа проценом МГ, 
5. одељења од 20 ученика која се даље деле на групе у току наставе а о чему одлучују 

сами наставници МГ, 
6. слобода да се код ђака инсистира на активном односу ка знању, повезивању 

различитих предмета, да стимулише критички и стваралачки дух, да се истичу 
високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности (ово о себи каже МГ а, 
заправо, описује концепцију општег образовања које је, срећом, однело потпуну 
победу над школством), 

7. унапређење наставе, као дуг и непрекидан процес, који је заснован пре свега на 
искуству самих наставника МГ (сама есенција стручне аутономије) – доктрина која 
је сасвим, срећом, супротна идеји реформе просвете коју најављује просветна 
олигархија јер реформа у образовању је најпогубнији начин одумирања образовања 
и никада и нигде није дала добре резултате, 

8. потпуна аутономија у облику рада са ђацима (од процене који ђак је талентован до 
аутономног избора наставника за сваког ђака према процени саме школе а не 
стандарда просветне олигархије). 

 
У МГ остварена је пуна стручна аутономија школе. И какви су исходи примене 

стручне аутономије?  
Навешћу само глобалне показатеље исхода примене стручне аутономије МГ: 

1. Од оснивања школе 1966. године, матурирало је око 7000 ђака од којих је 250 
докторирало, а 400 магистрирало, 

2. МГ је најтрофејнија школа на свету са освојених 450 медаља на међународним 
такмичењима, 

3. Ђаци МГ постижу врхунске резултате из свих предмета укључујући и 
ваннаставне активности као што су глума, рецитовање, шах, спорт, дебатовања 
итд. 

МГ је пример школе која ужива пуну стручну аутономију. Додуше, због великог 
угледа у свету, она још увек успева да сачува и финансијску аутономију. Њена стручна 
аутономија се огледа у слободи наставника да креирају наставу, у уважавању и примени 
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искуства наставника из непосредне праксе, у слободи учешћа у разним пројектима који 
поправљају финансијски статус наставника а који због тога не морају да држе приватне 
часове или тезгаре. 

Каква је будућност МГ? 
МГ је прст у око просветној олигархији. Из солидарности према МГ, којој се 

искрено дивим, нећу анализирати да ли МГ своју стручну аутономију спроводи у складу 
са законом, али ћу рећи да над њом непрестано лебди опасност укидања јер МГ директно 
пркоси свим процесима одумирања образовања које спроводи просветна олигархија. 
Главна теза просветне олигархије против МГ (односне њене стручне аутономије) је да 
такве школе као што је МГ су рецидив комунизма и постоје само још у Кини на Куби и, 
ето, у Србији – те би МГ требало затворити и са њом раскрстити како бисмо се тако 
приближили европским интеграцијама.  

Зашто се МГ не пресликава на све основне и средње школе у земљи и не преноси 
свој успешан начин рада другима? 

Одговор на ово питање нас враћа на просветну олигархију па зато одговор ћу дати 
контра питањем: 

Да ли би просветна олигархија могла оправдати своје постојање када би стручна 
аутономија била неотуђиво право сваке школе и када би све школе почеле да раде као 
МГ? 

Живела стручна аутономија школе макар за сада и само у једној школи! 
 

 

СТРУЧНА РАСПРАВА 

Владица Марковић: Кампања за укидање ТиИО, а то је предмет у ком се дете учи да 
ради, опредмећује знање из других предмета. По тој кампањи наставници ТиИО не могу 
да предају свој предмет јер су студирали у Чачку и Новом Саду. Они сматрају да тај 
предмет могу да предају само са Сингидунума и Мегатренда. 

Влада Вучинић: Ова друштвена група је реалност, а има тежњу да се не сазна да је она 
реалност. Она је држава у држави. 

Владица Марковић: Подржавам. 

Весна Тутић: Математичка гимназија има своју аутономију, она на пример узима 
најбоље ученике. Ми у основној школи морамо да се прилагодимо свим ученицима, а они 
имају „материјал за рад“, добре ђаке.  
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Влада Вучинић: Они су добили слободу да узму талентовану децу.  

Соња Иванчевић: Математичка гимназија је убедљиво најбоља, Филолошка гимназија 
није постигла такве резултате.  

Саша Шипка: Ученици те гимназије имају ментора са Факултета који су супер таленти. 

Влада Вучинић: Математичка гимназија је успела финансијски да буде независна. Они се 
баве својим активностима и зарађују паре. И они трпе ударе. Примају добре ђаке, али 
умеју и да препознају добре ђаке.  

Слађана Величковић: То јесу најинтелигентнија деца. Глина стоји у месту, а ако је не 
обликујемо неће од ње никада настати ћуп. Ја сам учитељица, али никад нисам била 
учитељица: дају нам готове планове и програме, дају нам и припреме, још нам је и лакше 
за ову плату, само штампамо, ми смо се у томе и ушушкали, али избацили су нпр. из 
српског језика мноштво добрих текстова. Комуникације и размене идеја између нас више 
нема. Друштво нас је деградирало, ја сам учитељица, а зову ме професор разредне 
наставе. Друштво има своје норме и одређује шта ће ценити. Математичка гимназија није 
прокламована у друштву, знање се нажалост код нас никада није ценило, спортисте 
дочекујемо испред Скупштине и слично. Зна се разлика између теоретичара и 
практичара, теоретичари теоретишу, праве план и програм, а практичар је онај који 
практикује.  

Владица Марковић: Слушао сам од занатлија да су имали своје еснафе, а еснаф је био 
стручан, није био синдикалан. Ако се изборимо за право наставника да нико не може да 
се запосли у просвети ако није члан еснафа (стручно образован, са одређеним 
факултетом) ми смо заштићени. 

Влада Вучинић: Нема логике. Просветна олигархија то не дозвољава, то може да се деси 
само у случају грађанске непослушности. 

Весна Тутић: Једини услов да се ради у школи и буде добар наставник је да си завршио 
факултет. Не може то бити једини услов, јер многи који заврше факултет не знају да 
пренесу знање.  

Влада Вучинић: Неко је врхунски стручњак, али није добар наставник јер нема опште 
образовање. 

Сања Топаловић: Главни проблем је у факултетима и бројем студента које примају на 
студије, а примају их због финансија. Нпр. Географски факултет упише 100 студената, а 
5% су квалитетни студенти, а тешко нађу посао. Ако годишње заврши студије 240 
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географа, где ће они да се запосле? Организације у оквиру просвете, ЗУОВ, ЗВК су 
измишљене организације, треба започети са променама одозго. 

Влада Вучинић: Тим променам претходи дефинисање просветне олигархије, ко је ко. Ми 
стално причамо они, а не знамо ко су они, име и презиме. Ми имамо све елементе да 
систем напредује, али су рашрафљени, нема комуникације између њих.  

Слободан Рудић: Факултети посматрају наставу као посао ниже вредности, у наставу по 
њима треба послати „шкарт“, а на факултету се задржавају најбољи. То је став факултета, 
мора неко и у просвети да заврши. 

Сања Топаловић: На неким факултетима није могуће ни остати, нема места.  

Влада Вучинић: Ако ми сада имамо симулацију просветних радника, наравно да ће на ту 
позицију бити послати нестручни. То је сасвим логично. 

Слободан Рудић: Кад се једна олигархија склони, дође нова. Пре 10так година је 
основано Удружење наставника историје, и то су били људи који су стварно радили у 
просвети. То Удружење се поселе изродило у то да Удружење служи само за то да се 
подмире потребе чланова, нпр. да путују и слично. Смена једне олигархије рађа нову 
олигархију.  

Влада Вучинић: У просветној олигархији има квалитетних људи. Али они треба да се 
укључе у тај ланац, тако ће та олигархиј нестати. То се десило и са просветним 
синдикатима, они више не одлазе одатле.  

Александра Куртеш: Шта ми можемо да урадимо? 

Влада Вучинић: Не треба радити неразумне потезе. Ово што ми радимо је свима послато, 
а нико није ни споменуо ово. Један школа на Палилула је чула шта смо ми радили и 
организовала је своје мини саветовање. Нека се повећа број школа које ово раде, па ћемо 
се тако повезати и направиће се конгрес. Нека се изборима за то као што је Математичка 
гимназија, стручна аутономија није илузија, могуће је дакле. То радимо за будуће 
поколење. 
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SONJA IVANČEVIĆ 

nastavnica engleskog jezika 

 

SINDROM IZGARANJA NA RADNOM MESTU 

 
Burnout sindrom ili sindrom izgaranja je posledica hroničnog stresa na radnom mestu. 

To je stanje potpune emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti koja nastaje zbog preteranog i 

neracionalnog zalaganju na poslu sa jedne strane, i loših organizacionih i međuljudskih faktora, 

sa druge strane. Ono predstavlja duži proces koji se kreće od umora preko iscrpljenosti do 

adrenalne sagorelosti. Za to vreme dolazi do ozbiljnih problema u životu i funkcionisanju 

ličnosti izazvanih psihičkim i fiziološkim promenama do kojih je došlo u procesu izgaranja. 

Popustivši pritiscima posla, sagoreo radnik ostaje bez svih očekivanja i nadanja, gubi 

motivaciju da se bori i počinje iskreno da veruje da on ni nema dovoljne resurse i kapacitete da 

se suoči sa stresnim situacijama na poslu. To ga dalje dovodi do osećanja bespomoćnosti i 

apatije, jednog od najtežih psihičkih stanja i ozbiljnog znaka tj. alarma da nešto nije u redu. 

 

Faze sindroma izgaranja 

U literaturi se izdvajaju 4 faze sindroma izgaranja: 

 

 Faza idealističkog entuzijazma 

 Faza stagnacije 

 Faza frustracije 

 Faza apatije      
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Ali ako je sudeći po tvrdnjama većine psihologa, sama iskra problema zapravo je začeta u 

fazi idealističkog entuzijazma kojim većina radnika pristupa novom poslu. Povučeni silnom 

energijom i entuzijazmom, a nerealno sagledavši zahteve posla kao i svoje okruženje, novi 

radnici se neobuzdano troše i trude, ostajući često prekovremeno na poslu i unoseći se u svaki 

segment rada sa jednakim žarom i nepoštedno. Za uzvrat očekuju priznanje za svoj trud, 

uvažavanje od strane kolega i rukovodstva, i emotivnu kompenzaciju za posvećenost. Međutim, 

ubrzo ih surova realnost korporativnog sistema i nedostatak očekivanih reakcija sačeka 

nespremne iza ćoška, i izazove naglo i bolno prizemljenje. Tako ranjivi i dezorijentisani, 

počinju da shvataju da posla ima previše i da uslovi rada baš i nisu savršeni, te početno 

oduševljenje počinje znatno da opada. Ovakvo stanje se često naziva fazom stagnacije. Ovu 

fazu, nažalost, prati faza frustracije, kada obeshrabreni zaposleni počinju da se povlače od 

drugih i izoluju, i ozbiljno da preispituju sopstvenu efikasnost kao i smisao samog posla koji 

obavljaju. Ukoliko se ovakvo neefikasno ponašanje nastavi, a izvori stresa ostanu 

nepromenjeni, osoba postaje sasvim nezainteresovana za posao koji obavlja, sebe već smatra 

nekompetentnom i zapada u pomenutu fazu apatije, koja i predstavlja poslednju fazu ovog 

sindroma. Druge sfere života osobe postaju ozbiljno ugrožene, a vrlo često se dešava i da osoba 

napusti posao. No tada to već može da predstavlja manji problem jer je njeno psihičko i fizičko 

zdravlje nakon ovog iznurujućeg procesa već poprilično narušeno. U ovom trenutku smatra se 

da je osoba ,,sagorela’’ odonosno da pati od sinroma izgaranja. 

Iako ovaj sindrom svakako postoji odavno, sam termin ,,Burnout Syndrome’’ u 

psihologiju  je uveo Herbert Frojdenberg 1974. godine, pozajmivši ga iz naslova romana 

Grejema Grina ,,Slučaj Burn Out’’ iz 1961. godine.  Pored toga, termin se do tada žargonski 

koristio da označi efekte do kojih dovodi hronična upotreba droga.  Frojdenber, dakle, burnout 

sindrom definiše na sledeći način: ,,Postepeni gubitak idealizma, energije, smisla i ciljeva koje 
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često doživljavaju ljudi koji se bave pomažućim profesijama, a što predstavlja neposrednu 

posledicu uslova u kojima rade, što se može sagledati kao odgovor pojedinca na visok nivo 

hroničnog stresa u stručnim aktivnostima koji se praktično manifestuje u fizičkoj, emocionalnoj 

i mentalnoj iscrpljenosti.’’ (Freudenberger, 1974). 

U samoj definiciji, Frojdenberg skreće pažnju i na vrste zanimanja koje su najviše 

podložne ovom sindromu, nazivajući ih ,,pomažuće profesije’’ pod kojima je pak 

podrazumevao psihologe, psihijatre, zdravstvene radnike, socijalne radnike, pedagoge i 

prosvetne radnike. Ipak, pokazalo se da su ovom sindromu podložni svi zaposleni, nezavisno 

od vrste posla kojim se bave, ali da stepen rizika nije svuda isti. 

 

Osnovne komponente sindroma izgaranja 

Sindromom izgaranja posebno se bavila Kristina Maslaš (Christina Maslash), profesor 

psihogije i prorektor za dodiplomske studije na Berkliju. Ona sindrom izgaranja definiše kao: 

,,Skup simptoma nastalih u situaciji prolongiranog stresa na radnom mestu koje karaktriše 

emocionalno iscrpljenje, fenomen depersonalizacije i smanjeno lično postignuće’’ (Maslach, 

1982). 

Navedene tri kategorije simptoma su od većine psihologa i usvojeni kao primarne 

komponente sindroma izgaranja pa ih valja bliže pogledati. 

 

1. Emocionalna iscrpljenost - se opisuje kao osećanje emocionalne rastegnutosti i iscrpljenosti 

poslom, a uz nju se javlja i fizička iscrpljenost. (Maslach i Jackson 1979, Savicki i Cooley, 

1982, Milavić, 1995).  Ovde je jako važno pomenuti i osećanje nereciprociteta. Davanje bez 

reciprociteta prazni emotivnu akumulaciju profesionalca, razvijajući osećaj istrošenosti i 

nemogućnosti daljeg davanja poslu i klijentima, pacijentima, učenicima... Takodje, osoba oseća 

da nije i u drugoj vrsti recipročnih odnosa, tj. da se njen rad i trud ne vrednuje dovoljno ni od 

strane firme, nadređenih, kolega, što takođe vodi iscpljenosti. 

 

2. Depersonalizacija - odlikuje se razvojem specifičnog, negativnog stava prema ljudima iz 

okoline, cinizmom, bezosećajnošću ili ravnodušnošću prema klijentima, pacijentima, 
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učenicima, kao i kolegama iz radnog okruženja, fizičkim i emotivnim distanciranjem i 

udaljavanjem (Milavić, 1995). Profesionalno ponašanje počinje da se menja u negativnom 

smeru, postaje neosetljivo ili čak neprilagođeno, i na kraju rezultira izbegavanjem i 

povlačenjem od ljudi. Depersonalizacija je ozbiljan poremećaj koji se javlja i u okviru drugih 

psihičkih oboljenja (kao što je npr. disocijacija) i mora mu se stručno pristupiti i tretirati ga. 

 

3. Smanjeno lično postignuće ili gubitak radne sposobnosti - odnosi se na nedostatak osećaja 

kompetentnosti i uspeha na poslu.  Sastoji se od negativnog vrednovanja sopstvene ličnosti, 

osećaja bezvrednosti, smanjenja radne efikasnosti i produktivnosti, i generalnog doživljaja 

nesposobnosti da se obavi posao (Maslach i Jackson, 1981; Milavić, 1995) 

 
Izuzetno je važno istaći da su sve negativne karakteristike proizvod ličnog doživljaja 

osobe i u većini slučaja nisu odraz realnog stanja stvari i mogućnosti i kompetencija 

zaposlenog. U oslabljenom stanju sagorelosti, zaposleni je izgubio kontakt sa svojom snagom i 

potencijalima, i zaista počeo da veruje da on ni nema potrebne kapacitete za suočavanje za 

hroničnim stresom koji ga je preplavio. Promena ovakve slike o sebi je zato svakako nešto na 

čemu treba raditi u fazi lečenja. 

 

Ostali fizički, kognitivni, emocionalni i bihejvioralni simptomi sindroma izgaranja 

Pored primarnih gorenavedenih komponenti, takvo narušeno stanje, može se opisati i 

sledećim fizičkim, kognitivnim, emocionalnim i bihejvioralnim simptomima. Vrlo je važno 

znati ove simptome kako bismo uspeli da prepoznamo da neka osoba pati od izgaranja, a i kako 

bi pojedinac mogao dobiti samouvid i identifikovati svoju ,,bolest’’.   

 

- Fizički:  
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glavobolja, bol u ledjima, neodređeni bolovi u celom telu, stomačne tegobe, hronični zamor, 

malaksalost, nesanica ili buđenje u toku noći, promene telesne težine, povišen nivo šećera u 

krvi, cerebrovaskularne bolesti, smanjenje imuniteta, konzumiranje alkohola i droga 

- Kognitivni simptomi:  

cinizam, stereotipno procenjivanje, depersonalizacija i klijenata i kolega 

- Emocionalni simptomi:  

emocionalna praznina, bespomoćnost, tuga, gubitak životnog smisla, depresija, anksioznost, 

gubitak motivacije za odlazak na posao, gubitak egzistencijalnog entuzijazma, apatija, izolacija, 

dosada, doživljaj bezvrednosti, gubitak samopouzdanja i strah od gubitka posla, gubitak snage 

- Bihejvioralni:  

izražavanje nezadovoljstva poslom, ljutitost, napetost, razdražljivost, ekplozivnost, 

odsustvovanje sa posla i napuštanje posla ili profesije 

Ukoliko neko od menadžera/nadređenih/psihologa primeti neke ili većinu od navedenih 

simptoma kod zaposlenih, važno je da mu priđe oprezno i polako. U ovako labilnom i 

poljuljanom stanju, zaposleni je posebno osetljiv i uplašen, i često nema poverenja u kolege i 

nadređene. Zato je važno da se polako kroz razgovor ispita stvar i osećanja zaposlenog, i da se 

nagovesti o čemu bi moglo biti reči. U te svrhe služe i ankete i drugi merni instrumenti koji nam 

bliže određuju sliku stanja kod zaposlenih, ali o tome će kasnije biti reči.  

 

Fiziološka slika sindroma izgaranja  

– razlika između stresa i burnout sindroma 
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Ako bismo sa fiziološke strane prišli ovom sindromu, uočićemo razliku u odnosu na 

stres. 

Da bismo razumeli stres, mozemo se poslužiti sledećom definicijom:  ,,Stres je skup 

nespecifičnih reakcija čovekovog organizma na štetne  faktore iz radnog i životnog okruženja. 

Štetni faktori iz čovekovog okruženja aktiviraju adaptacioni mehanizam u organizmu kako bi se 

organizam zaštitio uspostavljanjem ravnoteže sa sredinom.’’ (Wikipedia) 

Kroz analizu vidimo da su ovi adaptacioni mehanizi neuro-endokrinog karaktera (dok 

negativne posledice stresa snosi pretežno imunološki sistem).  

Šta se zapravo dešava u organizmu u stanju stresa sa fiziološke strane gledišta? Nakon sto 

čulima percipiramo stresni dogadjaj, aktiviraju se hipotalamus, hipofiza, nadbubrežna i druge 

žlezde, i počinju da se luče tzv. hormoni stresa, pre svega kortizol i adrenalin. Telo iz 

normalnog načina funkcionisanja tj. anaboličkog metabolizma, prelazi u katabolički. Izlučeni 

hormoni u jetri rastvaraju glukagon koji sakuplja dodatnu energiju koju telo u vandrednom 

stanju moze koristiti. Uobičajeni procesi u organizmu se zaustavljaju i naš mozak, mišići, čula i 

srce su spremni da se suoče sa onim što preti. Na ovaj biohemijski način evolucija je sredila da 

čovek u stanju opasnosti dobije višak snage i energije, i adekvatno odreaguje na preteću 

situaciju ili pak pobegne glavom bez obzira sa lica mesta.  

S toga je ovaj mehanizam, priznaćemo, nužan za čovekov opstanak. Posle adekvatne 

stresne reakcije, čovek, iako oseća izvesnu dozu iscrpljenosti, uspeva da povrati kontrolu nad 

situacijom i ponovo uspostavi  psiho-fizičku ravnotežu (i uglavnom poželi malo da se odmori).  

Međutim, šta se dešava kada smo hronično u stresnom stanju? Dugoročna opterećenost i 

izloženost stresu neprestano podstiče osu hipotalamus-hipofiznu-adrenalnu žlezdu (HHA) i 

povećava lučenje kortizola. Posledica krajnje hiperaktivnosti HHA ose je smanjena odzivnost i 

blokada signala te ose. Rezultat je smanjeno lučenje kortizola i javlja se u 3. stepenu sagorelosti 

- Sindrom adrenalne sagorelosti. (Bojana Obradović, članak Sindrom izgaranja). Dakle, kod 

stresa je kortizol visok i konstantan, a kod sindroma izgaranja on je već skoro sasvim iscrpljen i 

smanjen. Zbog tog nedostatka hormona, kako navodi psiholog i REBT savetnik Bojana 
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Obradović, energija se pretvara u iscrpljenost, posvećenost u cinizam, a efikasnost u 

neefikasnost. Sam posao postaje neispunjavajuć, neprijatan i beznačajan. (Bojana Obradović, 

članak Sindrom izgaranja). Ono što je najproblematičnije, kao što smo već i pomenuli, ovakvo 

stanje i osećanje se prenose i na druge segmente života ličnosti, utiču na porodične, emotivne i 

prijateljske odnose, ali i na celokupno zdravlje jedinke. 

 

Klinička slika sindroma izgaranja 

Sa kliničke tj. psihijatrijske  strane posmatrano, ovaj poremećaj je uključen u dijagnozu 

poremećaji prilagođavanja (F 43.2) koje karakterišu poremećaji u socijalnom ili radnom tj. 

akademskom funkcionisanju. Ovaj poremećaj se razlikuje od samog stresa, kao što je navedeno, 

i po vremenskoj i po fiziološkoj dimenziji. Sindrom izgaranja je posledica hroničnog stresa. 

Takođe, kod stresa postoji verovanje i velika verovatnoća da se adekvatnom reakcijom ponovo 

uspostavi kontrola nad okolinom i psihička ravnoteža. Kod izgaranja čovek ni ne pokušava da 

se bori niti veruje da može išta postići. Isto tako, sindrom izgaranja nije isto što i depresija, iako 

je obuhvata, jer je on izazvan stresom na radnom mestu, a depresija može biti izazvana bilo 

kojim apsektom života. Sa fiziološkog aspekta, kod depresije kao i kod stresa, povećan je nivo 

kortizola (u većini slučajeva), dok je kod sindroma izgaranja, snižen. 

       Iako su osnovne faze sindroma izgaranja već opisane, da bi se razvijanje ovog poremećaja 

malo detaljnije prikazalo, nije na odmet pogledati i razvojne stupnjeve simptoma izgaranja na 

način na kojih ih predstavljaju Frojdenberg i Nort: 

1. Kompulzija za dokazivanjem; 

2. Ulaganje dodatne energije u rad; 

3. Zanemarivanje sopstvenih potreba; 

4. Pomeranje konflikta; 

5. Revizija vrednosti; 

6. Poricanje problema; 

7. Povlačenje; 

8. Uočljive bihejvioralne promene; 



23 
 

9. Depersonalizacija; 

10. Unutrašnje osećanje praznine; 

11.  Depresija; 

12.  Sindrom izgaranja. 

 
Uzroci sindroma izgaranja 

Kada je reč o uzrocima sindroma izgaranja, oni su praktično slični kao i kod stresa, s’ tim 

da su posledice daleko drugačije ( jer kao što je već prethodno napomenuto, sindrom izgaranja 

je posledica hroničnog stresa na radnom mestu). Uzroci simptoma izgaranja mogu se podeliti u 

dve kategorije: 

1. Karakteristike radne sredine i organizacijski faktori 

2. Odnos između zaposlenog i klijentele 

U prvoj grupi uzroka nalaze se: 

 a) Intenzitet i obim posla, koji predstavljaju primarne faktore razvitka sindroma izgaranja 

(previše stresogenog posla, prevelik broj klijenata, a premalo zaposlenih, dugi periodi rada bez 

pauze, i sl.); 

 b) Nedostatak kontrole nad poslom (neracionalno raspoređen posao ili nedostatak vremena 

da se isti obavi, uz dodatno bavljenje administracijom a sve u lošoj organizaciji na koju 

zaposleni nema uticaja, čini da ljudi izgube kontrolu nad poslom što dovodi do još intenzivnijeg 

sagorevanja); 

 c) Podrška od strane kolega (indiferentnost i ignorisanje od strane kolega i nadređenih, 

nedostatak fidbeka i otvorene komunikacije, mobing i drugi oblici zlostavljanja, predstavljaju 

orgomnu predispoziciju za sagorevanje na poslu) 

Druga grupa uzročnika obuhvata: 
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a) Nedostatak ličnih kompetencija i znanja (nedostatak stručnih zanja kao i veština 

komunikacije, organizacije, timskog rada i drugih danas neophodih veština, mogu povećati 

napetost i anksioznost i smanjiti otpornost pojedinca na sindrom izgaranja); 

b) Lokus kontrole (stepen do kojeg pojedinci osećaju da vladaju sihodom situacije -  ljudi koji 

na sebe preuzimaju apsolutnu odgovornost, kao i oni koji je se gotovo u potpunosti odriču, 

podložniji su sindromu izgaranja od onih koji uspevaju da nađu balans); 

c) Lične karateristike i potrebe (svest o sebi, način rešavanja problema, stepen 

samouverenosti i samopomoći značajno mogu da ublaže posledice stresa; u ovu grupu uzroka 

mogu se ubrojati i individualni faktori, kao što su demografske varijable i crte ličnosti, koje će 

svakako uticati na naš odgovor i otpornost na ovaj sindrom); 

d) Lična iščekivanja (idealistička iščekivanja ljudi na početku profesije su predispozicija za 

sindrom izgaranja; razlike između realnosti i očekivanaja i nemogućnost prilagođavanja realnim 

radnim uslovima dovode do stresa i izgaranja); 

 

Psihološki instrumenti za merenje sindroma izgaranja 

Najčešći psihološki instrumenti za merenje sindroma izgaranja su: 

 Maslach Burnout Inventory (MBI) 
 Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 
 The Burnout Risk Survey 

 

Prevencija i lečenje sindroma izgaranja 

S' obzirom da su uzroci sindroma izgaranja dvojake prirode, tako se i prevencija treba 
sprovoditi na dva ,,fronta'': 

1) Organizacione strategije za prevladavanje sindroma  
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 Treninzi, edukacije vezani za radno mesto 

 Vrednovanje rada i kontinuirano pružanje povratne reakcije od strane nadređenih 

 Raspoređivanje najtežih zadataka na svo osoblje  

    2) Lične startegije za prevladavanje sindroma  

 Realno sagledavanje posla  

 Reorganizacija rada  

 Edukacija i primena stečenih znanja o načinima savladavanja stresa u poslovnom i 

privatnom životu  

Psihoterapija i savetovanje se preporučuje u drugoj i trećoj fazi sindroma. Ono što je takođe 

od neprocenjivog značaja su i podrška porodice, prijatelja i nadređenih, promene u ponašanju i 

navikama zaposlenog, kao i promene u organizacionom okruženju. Ukoliko pak zaposleni 

proceni da je ta vrsta profesije pogubna za njegovo zdravlje, preporučuje se promena zanimanja. 

 
Zaključak 

Stres se u savremenom društvu javlja kao vid epidemije. Ona se sve više širi sa ubrzanim 

tempom života i brzim promenama u poslovnom okruženju, koje je, pak, uslovljeno globalnim 

komunikacijama i informacionim tehnologijama, čiji se razvoj sve teže može pratiti. Da li će 

kod osobe doći do razvoja sindroma izgaranja zavisi od mnogih faktora. Pa ipak, što je veća 

podrška koju osoba prima, što je bolja organizacija vremena i posla, kao i što je bolja 

komunikacija i raspodela poslova među zaposlenima, to će osoba bolje reagovati na 

svakodnevne situacije i time smanjiti  rizik od razvoja sindroma izgaranja. 
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уводни реферат 
ВЕСНА ТУТИЋ 

наставница математике 
 

МАЛА МАТУРА – СМИСАО ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

 

 

стручна расправа 

Радинка Бановац: слажем се, из мог искуства, ученици на почетку долазе на припремну 
наставу у великом броју, а затим тај број опада. Разлози су бројни: имају приватне 
часове, припреме и при средњој школи, има и оних који су заиста незаинтересовани, а 
треба им да долазе (као и на допунску наставу) пријемни испит некада из српског језика 
не може по тежини да се пореди са садашњем, па сада код ученика влада уверење да ће 
то лако постићи, јер питања су  на заокруживање, све је на средњем или чак и основном 
нивоу. на припремну наставу долазе ученици који су и на редовној настави вредни и 
савесни. раније се строжије бодовало, па су зато били познати задаци.  

Сања Топаловић: Деца са слабијим успехом ураде без грешке на пробном завршном 
испиту, јер преписују. Знају већ како ће седети, ослањају се на преписивање и за завршни 
испит. Кад сам на иснистирање ученика и родитеља почела да држим припремну наставу 
још у септембру, до фебруара је долазило 25 ученика, а после 5-6 и то деца која су 
одлична и одговорна. Већина се ослања на преписивање.  

Соња Иванчевић:  Зависи од дежурних наставника.  

Весна Поповић: Деца се труде, али треба сада да заврше осми разред, не могу да стигну 
сад да иду и на припремну наставу, уче ново градиво, има и пуно предмета које полажу.  

Весна Тутић: Треба да се направи план, тачно шта треба да се ради, да деца планирају.  
Да се направе групе, нпр. деца која имају слаб успех и деца која имају више знања, као 
што је наставница Маја Заграђанин ове школске године организовала припремну наставу 
тако што је поделила ученике на групе по нивоима.  
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Весна Поповић: Проблем је и са припремном наставом коју плаћа општина. Деца дођу у 
суботу на припремну наставу, а већ су то радили на припремама у школи током радних 
дана. 

Влада Вучинић: Мене занима како се образлаже, из тачке гледишта струке, постојање 
припремне наставе. Како се може оправдати, који је смисао припремне наставе. С којим  
образложењем је уведена припремна настава? Струка није дала образложење, увела ју је 
просветна олигархија. Да ли је неко од њих дошао у школу и видео колико деце похађа 
ту наставу? Ова припремна настава је још један пример одумирања образовања. 
Наставник би први укинуо завршни испит да га неко пита да ли је потребна припремна 
настава. Овако су сви принуђени да полажу завршни испит. Ако не изађу на завршни 
испит не могу да заврше основну школу, то је кршење Устава, јер је основна школа 
обавезна. Зашто је уведена припремна настава- уместо пријемног испита? Пријемни 
испит ради сама школа и то је елемент стручне аутономије.  

Љиљана Тутић: А нама су дали и упутство како да прегледамо тест. 

Влада Вучинић: Класичан вид испољавања олигархије, она управља системом на овај 
начин, а наставници су само шалтерски службеници. Нико није дошао да види да ли се та 
припремна настава одржала. Припремна настава без завршног испита нема смисла. 

Весна Тутић: Полаже се формално, само да се појаве. Није плаћена припремна настава, 
ниједан час не улази у 40-часовну радну недељу наставника, то је добра воља наставника, 
а знам да неки директори траже припремну наставу од септебра да би се улагивали 
родитељима.  

Влада Вучинић: Да ли постоји струка која унапред зна да треба да ради прековремено, а 
да није плаћена? Стручњаци који су писали та упутства су добили своје дневнице.  

Владица Марковић: Изузетно велике. 

Весна Тутић: Подразумевају да ми волимо децу. 

Соња Иванчевић: Како је могуће да наложе да радимо нешто што није у 40-часовној 
радној недељи и што није плаћено? 

Влада Вучинић: Ко наређује нешто што намеће као обавезу? То ради неко коме се то 
може, неко ко је недодирљив и бахат.  

Срђан Живковић: Која је превентива? 
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Влада Вучинић: Ово што сад радимо је превентива. Нема револуције, само 
престројавање стручњака које имамо, а то иде споро. Имамо све елементе, све што нам 
треба, али прво треба да се дефинишу ствари.  

Оливера Гавриловић: Прописи су неусклађени. 
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Уводни реферат 
ВЛАДИЦА МАРКОВИЋ 

наставник ТИО 
 

УЛОГА РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ  У ПОДИЗАЊУ НИВОА 
БЕЗБЕДНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЕ У ШКОЛИ 

 

 
Раднице на одржавању чистоће (спремачице, хигијеничарке - сleaning lady) су 
најчешће особе женског пола, првенствено због психофизичких вредности радника који 
треба на ефикасан начин квалитетно, правовремено и поуздано извршити неопходне 
активности у циљу реализације радних задатака.  

Радни задаци се односе на: 

- одржавање редовног стања; 
- предупређење појава несвојствених редовном стању; 
- подршка наставном особљу при извођењу наставног процеса; 
- подршка наставном особљу при одржавању реда за време одмора и других пауза. 

Активности се могу класификовати као. 

-  превентивне (активне, тј. чињења која ефикасно предупређују нежељену појаву, 
као и пасивне, тј. перманентан правовремени надзор стања, са посебним освртом на 
појаву и стање индикатора нежељене појаве); 

- интервентне (активности на неутрализацији и санирању нежељене појаве уколико 
је до ње дошло или се управо дешавају); 

-  логистичке (лака доступност интерним непходним средствима, а нарочито 
повезаност са наменским јавним и другим службама које могу бити ангажоване). 

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) је задужена за чистоћу целокупног 
простора ! 

 
Опис посла: 

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) су особе задужене за одржавање објеката 
и пословних просторија, површина, ограде са капијама и периметром, и то по питању 
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хигијене, безбедности њих самих и свих лица у њима, као и за одржавање прописаног 
реда, поштовање правила понашања и спровођење неопходних мера, што се може 
ефикасно редефинисати као: 

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) су особе задужене за извршавање 
свих предвиђених активности на одржавању и подизању нивоа хигијене, 
безбедности и дисциплине по свим сегментима пословних делокруга, а по свим 
парцијалима (просторијама, зонама, локацијама, позицијама и сл).   

Њихово основно задужење је да (складно потребама)  свакодневно или периодично 
одржавају чистоћу усисавањем, брисањем површина и прашине, чишћењем тоалета и 
других заједничких просторија, прањем прозора и завеса, подова и простирки, као и да 
износе и одлажу смеће и друге отпадне материје на оближње за то прописано место, а на 
прописан начин.      

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) су задужене и за дезинфекцију површина 
и предмета, замену завеса и простирки, проветравање, чистоћу плочица, санитарија, за 
постављеност свих средстава за хигијену, као и за стање инвентара. У учионицама, 
кабинетима, радионицама, салама, канцеларијама, зборници, ходницима и др. радним и 
заједничким просторијама и дворишту је најважније да се одржава уредност, јер то 
подражава високу пословност и безбедност, а уједно и омогућује ефикасност у 
спровођењу свих предвиђених мера, омогућује ефикасност извођења наставе, а ствара 
предуслове за одржава ње дисциплине на високом нивоу.  

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) одржавају уредност просторија 
усисавањем, брисањем радних столова, рачунара, брисањем великих подних површина, 
пражњењем канти за отпад, одржавањем тоалета и других просторија, као и дворишта.  

Осим спремања унутрашњости објеката, раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке)  
могу бити задужене и за уређење спољашњег дела објекта, што подразумева чишћење 
површина и одржавање зелених површина. У неким ситуацијама (одсуство домара и сл), 
раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) врше и набавку средстава за одржавање 
хигијене (крпе, средства за прање, полирање и сл). 

Пожељне квалификације и особине: 

За раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке)  је веома битно да су просечне телесне 
издржљивости, доброг здравља, да нису алергичне на прашину. Такође је веома важна 
педантност, прецизност и организованост. Понекад њихов посао може бити веома 
захтеван, поготово уколико се врши генерално спремање или се уређује простора или 
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просторија после извођења радова или после прослава (или неких ученичких или 
школских манифестзација), јер је потребно више времена, људства или активности  да се 
брзо и квалитетно заврши посао.  

Да би се посао успешно радио, неопходно је познавање средства за хигијену и начина 
одржавања појединих површина (дрвених, стаклених и др), техничких апарата, 
мониторинг и других система,  и сл. Такође, пожељно је и познавање поступака и мера у 
случају наиласка са евентуално диверзионим средствима и направама.  

Непожељно је пушење као зависност која умањује радну способност и радну ефикасност, 
али и као појава која одвлачи радника са позиције на којој је често одсуство недопустиво 
јер ремети наставни процес (на пример – дежурство у ходнику за време часа), али и као 
појава која непушаче доводи у неравноправан положај са пушачима јер они немају право 
на пушачку паузу па знатно више раде. 

 

Оспособљавање и запошљавање:  

Од радница на одржавању чистоће (хигијеничарки) се не очекује посебна стручност, 
понекад је довољно и основно образовање. У већини случајева се тражи искуство, а често 
се постављају критеријуми у годинама, односно најчешће се тражи старост до 50 година, 
због телесне издржљивости.   

 

Радни услови: 

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) свој посао обављају у парцијалима 
различитих величина, обима, тежине и природи посла. Због тога оне немају своје 
конкретно радно место, јер се њихов посао одвија у свим просторијама објекта. Због тога 
се оне самоиницијативно морају са задуженог парцијала (позиције) по завршетку “својег“ 
посла прикључивати колегиници на позицији са повећаним обимом посла, или (са 
појавом потребе за помоћи на активности која изискује активирање више радница) 
краткотрајно напустати своју позицију и прићи колегиници којој је неопходна помоћ.  

Међусобно помагање и солидарност је основ овог занимања. То се мора радити на 
основу свести о постојању потребе за испомоћ колегиници којој је помоћ неопходна. Ко 
нема осећај за колективистички приступ раду или тај осећај не спроводи у дело, тај не 
поседује неопходне људске или стручне вредности које овај посао изискује, тај је на ово 
радно место доспео нечијом грешком. 
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Њихов посао се одвија у често прашњавом простору. Самим тим, изложене су веома 
напорном раду који захтева дуго клечања, сагињања, провлачења... Такав рад условљава 
честе проблеме са леђима и зглобовима.   

 

Ризици: 

Ризици који се појављују приликом пословних активности радница на одржавању 
чистоће (хигијеничарки) може бити: 

- теоријски  ризик (узима у обзир све опасности и штетности којима радница може 
бити изложена, без обзира на њену свесност, обученост, способност, спретност, 
присебност, одмореност и остало); 

- реалан ризик (поштује све могућности које даје теоријски ризик, али га значајно 
умањује јер узима у обзир да је радница свесна сваке ситуације у којој делује, да је 
адекватно обучена, радно и здравствено способна, спретна, присебна, одморена, као 
и да поседује све психофизичке, карактерне и остале вредности које тај радни позив 
изискује, што се подразумева да је тако све док се не докаже да је другачије, што 
доводи у питање даљи рад на том радном месту у непромењеним условима – 
анализира се распоређивање по радним локацијама које уважавају новонастало 
утврђено стање). 

Висок степен реалног ризика од повређивања раднице није допустив ! 

Ризик (и реални и теоријски) се класификује на основу природе оштећења као: 

- ризике од професионалних повреда и поремећаја (умор, премор, нагњечење, 
подеротина, огреботина, прелом, и сл); 

- ризик од професионалног обољевања услед дуготрајног излагања штетностима 
без коришћења средстава заштите, или услед краткотрајне изложености изузетно 
великој штетности (најчешће хемијска средства). 

Реални ризик од повређивања или обољевања (као и теоријски) се може класификовати  и 
по интензитету повређивања и оштечивања као: 

- уобичајени ризик (ризик од уобичајених повреда карактеристичних за радно место 
раднице на одржавању чистоће) је углавном ниског интензитета, и углавном је 
последица несавршености човека, тј. неспособности човека да непрестано буде у 
стању психофизичког максимума (првенствено ради појаве умора), што се прво 
манифестује на опадање пажње и сконцентрисаности на радну активност – повреде 
се појављују често, безопасне су и не изискују значајније одсуство са посла; 
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- екстремни ризик (оправдан је у непредвидивим ситуацијама, али је углавном 
неоправдива категорија јер је углавном последица значајних пропуста, 
недисциплинованог приступа активностима, неадекватне примене заштитних мера, 
итоме слично – повреде се појављују ретко, опасне су, и изискују значајно 
одсуствовање са посла, а често и умањују трајно радну способност, узрок су 
инвалидитета, па и смрти. 

Ризик се у знатној мери може умањити увидом у реално здравствено стање сваке 
раднице, а с циљем додељивања радне позиције на којој неће постојати висок ризик од 
повређивања и оштећивања. Уколико је здравствено стање радница такво да се не може 
организовати ефикасан радни процес без појаве изражено високог ризика бало које 
појединке, може се одређени број радница заменити са адекватним радницама из других 
школа код којих је здравствено стање доста повољније. 

 

1. ПОСЛОВИ  РАДНИЦА НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И РАДНИКА НА 
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ 
 

Радник на одржавању објекта и опреме (домар) најчешће врши следеће послове:   

1) одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању; 
2) одржава и врши поправке на школској згради и другим школским објектима; 
3) врши мање поправке и отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег 

обима на згради, опреми и инсталацијама, а за веће поправке и недостатке дужан је 
да одмах извести директора или секретара школе и преузима хитне мере за 
отклањање кварова; 

4) обавља једноставније молерско-фарбарске, машинбраварске, столарске и друге 
послове, а нарочито: 
- одржава у исправном стању врата, прозоре, столове, столице, ормаре и сл.  
- врши ситније поправке на крову школске  зграде (замена поломљених црепова, 

летви и сл.);  
- врши поправке металних консрукција (ограде, браве и сл.); 
- врши застакљивање прозора и других стаклених површина у школи; 

5) поправља и отклања кварове на уређајима и инсталацијама школе уз свакодневну 
контролу исправности и функционисања истих; 

6) одржава и врши поправке електичних, водоводних и инсталација грејања и 
обавезан је да се стара о исправности ових инсталација; 

7) брине о исправности и редовној контроли ватрогасних апарата и уређаја за гашење 
пожара; 
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8) врши све поправке и отклањање кварова инвентара и столарије, као и 
застакљивање прозора и других стаклених површина у издвојеним одељењима; 

9) врши све поправке и отклањање кварова инвентара и столарије у матичној школи и 
издвојеним одељењима и израђује нова средства инвентара и столарије према 
потребама школе уз свакодневну контролу исправности и функционисања истих; 

10) одговара за квантитет и квалитет извршених радова као и за обезбеђење, 
утрошак и чување материјала; 

11) свакодневно обилази просторије школе, објекте и школско двориште ради 
увида у њихово стање;  

12) сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности 
и чистоћи школских просторија и школског дворишта;  

13) обавештава директора или секретара школе о евентуално насталим штетама 
на инсталацијама, опреми и инвентару; 

14) израђује једноставнија наставна средства за потребе наставе; 
15) одржава наставна средства и врши поправке на њима; 
16) брине о спортским реквизитима у фискултурној сали односно полигону; 
17) благовремено доставља требовање материјала и лично је одговоран за 

обезбеђење и употребу набављеног материјала; 
18) припрема и стара се да алат са којим рукује буде у сталном исправном и 

употребном стању и води евиденцију о кретању алата; 
19) лично је одговоран за алат и материјал са којим је задужен, као и за употребу 

алата и материјала ван школе; 
20) учествује у преношењу, смештају и размештају намештаја и друге опреме; 
21) чисти и стара се о проходности тротоара испред школе, дворишта и 

степеништа за време снежних падавина; 
22) рукује против пожарним и другим апаратима и уређајима за безбедност 

зграде; 
23) учествује у годишњем попису инвентара; 
24) сарађује са другим радницима у радионици и радницима на одржавању 

чистоће; 
25) набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће; 
26) прати и координира рад радница на одржавању чистоће (хигијеничарке); 
27) дужан је да спроводи све превентивне мере за заштиту од пожара утврђене 

законом, овим Правилима и другим прописима из ове области; 
28) свакодневно обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, 

а посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим 
недостацима одмах извештава стручно лице за заштиту од пожара или друга 
одговорна лица и истовремено предузима све потребне мере ради спречавања 
настајања нежељених последица;  
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29) свакодневно контролише да ли су приступи ватрогасним апаратима и 
хидрантима слободни односно да ли су путеви за евакуацију у згради и око школе 
стално слободни; 

30) контролише исправност и размештај хидраната, ,апарати  за  гашење  пожара,  
расвете  за евакуацију и друге противпожарне опреме, о уоченим недостацима 
благовремено извештава надлежног руководиоца и предузима потребне мере ради 
спречавања нежељених последица;  

31) упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених мера 
заштите од пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, 
одмах извештава надлежног руководиоца;  

32) спроводи  мере  заштите  од  пожара  приликом  употребе  пећи на струју и 
чврсто гориво и других грејних уређаја и стара се да се могу користити само ако су 
технички исправни; 

33) у  случају  гашења  пожара  водом  и  помоћу  хидранта  искључи  електричну  
инсталацију  у просторији угроженој од пожара или на главном прекидачу; 

34) при крају радног времена, уочи викенда и за време празника врши обилазак 
свих просторија и евидентира нађено стање; 

35) благовремено предузима потребне мере заштите објекта, људства и имовине 
од разних хаварија, оштећења и сличних незгода и о свим уоченим појавама, 
променама и проблемима у објекту, а који могу угрозити безбедност објекта, 
имовине и људства без одлагања обавештава надлежног руководиоца; 

36) обавезан је да за време рада и обављања послова за време радног времена 
носи и употребљава заштитно одело и друге заштитна ХТЗ средства, да их одржава 
у сталном исправном стању и без употребе ван радног времена или за време када не 
обавља радне задатке; 

37) одржава травнатие површине и зеленило у дворишту; 
38) обавља дежурство за време школског одмора; 
39) пружа техничку помоћ за време свечаности, манифестација, приредби и сл; 
40) обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим 

актима школе и по налогу директора и секретара школе или лица које овласти 
директор, за свој рад непосредно је одговоран директору школе. 

 

Раднице на одржавању чистоће (хигијеничарке) најчешће обављају следеће послове: 

1) одржавају чистоћу у ходницима, учионицама, кабинетима, радионицама, 
канцеларијама и осталим просторијама у згради школе, и врше проветравања 
истих; 

2) одржавају чистоћу у школском дворишту и испред школе и одржавају школско 
зеленило; 

3) свакодневно бришу столове у кабинетима и канцеларијама; 
4) одржавају чистоћу у канцеларијама, радним просторијама, учионицама, ходницима 

и степеништу и проветрава радне просторије; 
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5) одржавају чистоћу подова, прозора, врата и др.; 
6) одржавају чистоћу инвентара и санитарних уређаја; 
7) воде рачуна о приручним апаратима и средствима за рад; 
8) заједнички чисте двориште, травњаке испред школе и негују засад у травњаку, 

негују цвеће у школској згради; 
9) одржавају и чишћење санитарних чворова;  
10) одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или се налази у 

просторијама које одржавају, 
11) одржавају и чисте инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у 

просторијама које одржавају; 
12) благовремено пријављују оштећења и кварове на уређајима, инсталацијама, 

инвентару и другој опреми домару и секретару; 
13) доносе службену пошту; 
14) обављају курирске послове; 
15) дежурају на звоњењу, 
16) дежурају на својим теренима, чувају опрему, уџбенике и одећу ученика док 

су у школи; 
17) чисте и старају се о проходности тротоара испред школе, дворишта и 

степеништа за време снежних падавина;  
18) воде рачуна о утрошку материјала за одржавање чистоће; 
19) преносе пошту, помажу у истовару материјала и пакета; 
20) за време трајања часа контролише хигијену у ходнику и дворишту 

(сакупљање отпада и слично); 
21) за време зимског и летњег распуста врши генерално сређивање радних 

просторија; 
22) одговорне су за примену личних и заштитних средстава, опреме и 

противпожарне заштите; 
23) обављају послове везане за школске свечаности; 
24) извршавају контролу на крају наставе, односно радног времена сваке смене 

да ли су искључене све пећи и друга грејна тела, електрични уређаји (сијалице,   
компјутери,   пећи и   др.)   као   и   сви   други   грејни   уређаји   са   усијаним 
површинама или они који варниче и могу да изазову пожар или експлозију, а у 
случају да исти нису искључени да их све искључе; 

25) након  сваке  смене  износе из  радионица  и  других  просторија  масне  крпе и  
друге тканине које служе за брисање руку и машина и одложе их у метални 
контејнер ван зграде школе; 

26) чисте просторије од прашине и запаљивих отпадака после сваке смене; после 
сваког чишћења прашину и запаљиве отпатке одмах изнети у метални контејнер ван 
зграде школе; 

27) редовно косе траву и уклањају отпатке из дворишта школе; 
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28) ако  примете  оштећења  и  кварове  на  уређајима  и  инасталацијама,  одмах  
о  томе  обавештавају директора; 

29) дежурају у ходнику за време трајања часова, евидентирају све ученике и 
друга лица која улазе у учионице и из њих излазе, као и где иду (нарочито изласке 
и кретање ученика и њихове активности за то време), по потреби евидентирају 
учестале појаве, лица (мисли се првенствено на ученике) и натавнике код којих се 
често дешавају одређене појаве (обично пуштање деце у WC и сл), настајање 
штете, поичиниоце и сл; 

30) дежурају у ходнику за време трајања малих одмора а у дворишту за време 
великог одмора и у међусменској паузи, по потреби евидентирају учестале појаве, 
лица (мисли се првенствено на ученике) која у њима учествују, евентуално настале 
штете и починиоце, и др; 

31) пријављивање изгубљених, односно заборављених ствари; 

32) обављају и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим 
актима школе и по налогу директора и секретара школе, као и лица које овласти 
директор, а које засвој рад непосредно одговара директору школе. 

 
Ефикасност и квалитет рада хигијеничарки је врло често у зависности од рада домара, 
па се из тога може закључити да је квалитет и правовременост активности домара 
полазни основ за квалитетно одржавање хигијене школе, спровођење мера 
безбедности, и нарочито одржавање и подизање нивоа дисциплине и одржавање 
усвојеног кућног реда. Поред тога, често се намеће потреба за координацијом 
активности хигијеничарки и домара, нарочито ако раде на истом радном задатку. 
 
Дисциплина у школи се може сагледавати кроз дисциплину радника школе (радна 
дисциплина и дисциплиновано понашање и опхођење), дисциплина ученика, 
родитеља/старатеља, и дисциплина лица који долазе у школу по другим основама, 
службеним и неслужбеним. За све њих је заједничка обавеза поштовања Правилника 
понашања у дворишту и школским просторијама.  
 
Дисциплина је фактор од значаја за вредновање стања у школи, те јој се посвећује 
велика пажња, нарочито при организовању наставног процеса и свим пратећим 
активностима које га чине ефикасним. Дисциплина је фактор који прожима све 
активности, и огледа се у свим сегментима деловања и организовања. Хигијеничарке 
су веома значајан фактор у њеном спровођењу, те је јако важно сагледавати њихов 
однос према раду и према службеним задужењима, те је јако битно сагледавање 
њиховог ангажовања на вршењу надзора над понашањем ученика, родитеља и осталих 
ваншколских лица, као и сагледавање начина.спровођењу дисциплинских одредница.  
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2. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

Заштита и безбедност ученика школе се остварује као: 

 физичка заштита и безбедност 

 здравствена заштита и безбедност 

 ментална заштита и безбедност 

 заштита од насиља 
Спровођење ових мера школа ће остварити у сарадњи са надлежним органима локалне 
самоуправе, ОУП-а, као и са другим надлежним органима. 

 

Помоћно-техничко особље је значајан фактор у заштити и безбедности ученика, 
нарочито по питању организовања и пружања физичке и здравствене безбедности. 

 
2.1.  ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

  
У циљу заштите и безбедности ученика, школа предузима следеће мере: 

1) Свакодневно сарађује са државним органима и органима јединице локалне 
самоуправе;  

2) Обезбеђује дежурство наставника и помоћно-техничког особља;  
3) Осигурава ученике;  
4) Обезбеђује све елеменате заштите од пожара, поплава, удара грома и других 

елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика школе;  
5) Предузима и друге мере у циљу заштите безбедности ученика, утврђене Законом и 

општим актима школе. 
За мере под тачкама 2), 4) и 5) је јако важна организована циљна активност радница на 
одржавању чистоће (хигијеничарке), а нарочито координисаност рада са активностима 
домара. 

Физичка заштита и безбедност се остварује кроз своје сегменте: 

 Контрола самог објекта   

1) Домар школе је дужан да редовно прати и отклања недостатке у дворишту са 
оградом, на објекту и у њему, на екстеријеру, ентеријеру, инсталацијама и др; 
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2) Справе у фискултурној сали морају се одржавати у исправном стању; 

3) Пре почетка наставне године домар проверава стање висећих справа у 
фискултурној сали. У случају да недостатке није у стању сам да отклони, дужан је 
да обавести директора или секретара школе; 

4) Хигијеничарке свакодневно прегледају учионице и остале просторије по 
позицијама на којима су распоређени и да промене односно недостатке неодложно 
јаве домару да их отклони; 

5) Домар  је дужан да свакодневно прегледа стање топловодних уређаја и инсталације 
и да уочене недостатке уклони, а уколико није у стању да их сам отклони, дужан је 
да обавести директора или секретара школе. 

 Контрола дворишта 

1) У времену од 7.30 - 19.30  часова забрањен је улазак и боравак у дворишту школе 
свима осим ученицима и запосленима у школи; 

2) Помоћно-техничко особље је дужно да редовно одржава двориште; 

3) Строго је забрањено улазити превозним средствима на четири точка (кола, камион 
и сл.)  у двориште школе, сем у изузетним случајевима за потребе школе по 
одобрењу директора; 

4) Забрањено је уводити псе и друге кућне љубимце, а нарочито омогућити приступ и 
задржавање луталицама; 

5) У школском дворишту забрањено је возити бицикле и мотоцикле. 

 Контрола уласка и изласка из школе 

1) Дежурни наставници, техничко особље и дежурни ученици остварују контролу 
уласка у школу; 

2) У ванредном времену (од 00 часова до 6.00 часова наредног дана) улазак у школу је 
забрањен, сем у изузетним случајевима, по одобрењу директора школе.; 

3) У случају било каквих проблема, обавештава се директор или секретар, а у 
њиховом одсуству психолог школе; 

4) У случају било каквих проблема у ванрадном времену, домар предузима потребне 
мере за решавање истих, а по прекој потреби обавештава дежурну службу ОУП, 
односно секретара или директора школе; 
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5) Задатак хигијеничарки је да обављају послове у оквиру свог радног места тј. да 
бораве на реонима где су распоређени и помажу у вршењу дежурства; 

6) Хигијеничарке су дужне да обавесте секретара уколико се у просторијама ван 
места предвиђеног за пријем странака (канцеларија директора, канцеларија 
секретара, рачуноводства, просторија за психолошко-педагошку службу и сл.) 
налази лице које не ради у школи; 

7) Строго је забрањено уносити оружје, оруђе и друге предмете којима се могу нанети 
озледе, угрозити живот ученика и запослених односно нанети штета школској и 
личној имовини; 

8) Службена лица (запослени у ОУП-у и др.) могу уносити оружје у складу с 
правилима њихове службе; 

9) Учиницима је забрањено да за време одмора без дозволе одељењског старешине 
или дежурног наставника изађу из дворишта школе; 

10) Одељењски старешина односно дежурни наставник може дозволити излазак 
из дворишта школе само у изузетним случајевима (на захтев, односно одобрење 
родитеља/старатеља и сл.); 

11) Дежурство наставника, помоћно-техничког особља и ученика обавља се у 
складу са Распоредом дежурстава које доноси директор школе. У сарадњи са 
дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у школу и прати 
њихово кретање у школској згради; 

12) Помоћно-техничко особље је дужно да се стара о томе да за време трајања 
часа улазна врата школе буду под сталним надзором; 

13) Родитељима ученика није дозвољен улазак у учионице и кабинете школе у 
време наставе; 

14) Дежурни наставник или помоћно-технички радник дужан је да позове 
ученика или наставника кога родитељ тражи. 

 Контрола електро, водоводних и других уређаја  

1) Домар школе је одговоран за то да сва водоводна инсталација функционише 
нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања 
мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање већих кварова ће се 
постарати да се ангажује одговарајућа служба; 

2) Домар школе такође је одговоран за исправност електричних инсталација, 
нарочито за заштићеност и исправност електричних утичница; 
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3) Хигијеничарке  и домар су дужни да после завршеног рада обиђу све просторије 
и у њима отклоне опасности које би могле да проузрокују пожар, експлозију 
или неку другу несрећу (искључити електро-уређаје, уклонити запаљиве 
течности и други лако запљиви материјал и сл.); 

4) У школи треба да се обезбеди оптимална температура за боравак и рад ученика 
и запослених, а домар  је дужан да проверава грејање у школи и у случају квара 
на тим инсталацијама да исте што хитније отклони.  

 

2.2.  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА  

Здравствена заштита и безбедност се остварује кроз одржавање хигијене у школи. 

У циљу обезбеђивања здравствене заштите и безбедности ученика, раднице на 
одржавању чистоће (хигијеничарке)су дужни да: 

1) Свакодневно одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у одређеним просторијама 
(свакодневно да обришу подове, више пута у току дана очисте тоалете са 
средствима за дезинфекцију, редовно обришу намештај и опрему, књиге у 
библиотеци,) и дворишту (најмање једанпут дневно почисте двориште и улични 
део уколико то временске прилике дозвољавају); 

2) Два пута у школској години, а по потреби и чешће, детаљно чисте све просторије 
(перу зидове, рибају подове, перу прозоре , врата и опрему )- генерално чишћење; 

-  редовно носе мантиле и одговарајућу обућу; 

- чисте снег на прилазима школе; 

- врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу 
директора и секретара школе. 

У циљу обезбеђивања здравствене заштите, домар школе је дужан да: 

1) Редовно одржава топловодну инсталацију у исправном стању; 
2) Редовно да коси траву и одржава зелене површине у школском дворишту; 
3) Редовно одржава санитарни чвор у исправном стању (исправност славина, 

казанчића, бојлера, санитарија и сл.); 
4) Редовно одржава објекат, иснталације и инвентар школе у исправном стању; 
5) Редовно учествује у чишчењу снега и леда са степеништа школе и других 

прилаза школи; 
6) Редовно носи одговарајућу одећу и обућу за рад; 
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7) Врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу 
директора и секретара школе.  

 
2.3.  ЕФЕКТИ РЕОРГАНИЗОВАЊА РАДА РАДНИЦА  

НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ 
 

Раднице на одржавању чистоће у ранијој фази рада су биле организоване “по 
спратовима“, што би трбало бити јако ефикасно у условима колегијалног приступа 
вршењу дужности уз присуство осећаја потребе за узајамном сарадњом и 
испомагањем у свакој ситуацији која за тим намеће потребу. Међутим, постојао је 
неки реметилачки фактор који није омогућавао ефикасно и правовремено 
извршавање радних задатака. Најчешћи изговор за такво стање се сводио на 
пребацивање одговорности на колегинице, што није прихватљиво ако већи број 
хигијеничарки користи исти изговор. 
 
Као доказ томе је мноштво пријава мањкавости при  раду,,што је најчешће 
долазило од родитеља, а у задње време и од наставника. У том циљу је извршена 
реорганизација “по радним позицијама“, са намером да се избегне могућност 
пребацивање одговорности на колегинице. Ради подизања ефикасности надзора, 
оформљена је и Комисија за надзор над радом радница на одржавању чистоће. 
 
На основу досадашњих утврђења од стране Комисије, анализом ефикасности рада и 
примедби на рад у новим условима организовања, може се тврдити следеће: 

1) Утврђено је значајно побољшање стања, које није још довољно изражено да 
би се учинак окарактерисао као “добар“; 

2) Право сагледавање ефикасности спроведених мера се може спровести тек 
после генералног чишћења; 

3) Утврђено је пребацивање одговорности за неадекватно стање лошим учинком 
раднице у предходној смени, иако нема “примедби на преузето стање“; 

4) Утврђено је често “солидарисање у нераду“, а ретко “солидарисање у раду“; 
5) Утврђено је постојање примедби хигијеничарки на значајне разлике по 

радним позицијама, а по питању обима, тежине и трајања посла; 
6) Утврђено је често одсуство са посла због боловања; 
7) Утврђено је умањивање ефикасности рада хигијеничарки ради пропуста у 

раду домара (конкретно - неисправне славине и сливници); 
8) Утврђено је побољшање стања уредности дворишта, дневног боравка, 

справарнице, спортских сали и учионица, чешће чишћење ходника, 
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ревноснија комуникација при преузимању деце из школе од стране родитеља, 
али су и даље пропусти лако опажљиви; 

9) Намеће се потреба за узајамном сарадњом, и едуковањем које развија осећај 
код већине радница да “радна позиција“ није “средство за легализовање 
неактивности“ изван ње (уколико за тим потреба постоји), те да је “радно 
место сваке раднице читав објекат, а не позицаја за чије стање одговарају“ ! 

 

Стручна дискусија 

 

Сања Топаловић: Ми смо обавили надзор њиховог рада. Ја видим на првом и другом 
спрату и да оне јесу водиле рачуна, а у последњих месец дана не чисте. Нова која је 
дошла на замену је оставила кабинете пуне смећа. Пребацују одговорност једна на другу 
нпр. шта ће да ради ова поподне. Кад су осмаци исписали тоалете, теткице нису 
дежурале, ја сам дежурала. Знају да неће имати последице. Има теткица које раде добро.  

Весна Тутић: Ја се не бих изјашњавала. Мени ово изузетно смета, да ли треба неко о 
мом часу да прича овако јавно, мени је ово понижавање наших колегиница. Хајде сада о 
свима да причамо на овај начин.  

Влада Вучинић: Принцип је да свако треба да да своје мишљење. Не видим никакво 
понижење када кажемо да неко ради и како ради. Оне данас нису овде и ми то видимо, а 
наставници добро раде и зашто не рећи да ли неко нешто добро ради или не. Није 
увредљиво рећи теткица. Урађена је реформа рада теткица, зато што њихов рад није био 
добар. Драго ми је што сам чуо ово образложење. Ова реформа се није завршила. Први 
корак је био писање новог Правилника о систематизацији који се односи на теткице.  
Следи прегледање књига теткица и давање изјава у присуству секретара да објасне зашто 
нешто није урађено. Појединачна прозивка сваке теткице је озбиљан посао и то ће 
морати. Учинак теткица је испод нивоа. 10 теткица, сервирка и домар, то је 12 људи који 
се баве тим послом и они не могу да доведу школу у ред. Отуђују средства за хигијену, 
користе их код куће. Редовно се купују средства и џогери и да ли сте их видели. Ми смо 
за 2012. годину  потрошили више новца за плаћање средстава за хигијену него за струју, а 
по 2-3 месеца су на боловању. Оне оду на боловање пред велико спремање.  Немају плату 
20 000 динара, ако неко изостане 2 месеца са посла, тај је тешко болестан, оне оду на 
боловање и зараде плату. Имају 14-15 плата годишње и плус нестала средства за хигијену 
и то се приближи плати наставника. Ја сам противник брзих резова и револуција, осим 
ако је неопходно. Нису дошле данас на саветовање, то није коректно. Ја сам кренуо у тај 
процес надајући се да ће им требати времена да се прилагоде и процене шта им смета и 
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да ми то кажу. Ниједна није дошла да ми каже шта јој тачно смета. Њима одговара та 
магловита ситуација. 

Борис Ивановић: Код нас наставника деца уносе храну у учионице и праве лом и ми то 
можемо да спречимо, нпр. да се забрани деци да уносе храну у школу. На тај начин 
можемо да помогнемо теткицама и смањимо неред у учионицама  и ходнику. 

Оливера Гавриловић: Измене правилника су један степеник, али је тешко спроводити без 
домара, а ми га немамо у једној смени. Код мене стоји књига теткица и пола мог радног 
времена бих могла само тиме да се бавим, то су сад папири који нису употребљиви. Деси 
се да замене нису упућене шта треба да раде. Нама треба поузданост у домара, који ће 
знати где је која теткица и шта ради. Ми то из канцеларија не видимо и онда се оне 
сналазе. Има ту и вредних и отворених за сарадњу, али нам на терену фали неко стручан. 

Владица Марковић: То ради комисија. 

Оливера Гавриловић: То није проверљиво. Ту камере могу помоћи.  

Влада Вучинић:  Књига теткица треба да буде практичнија. Оне крију ту књигу, као и 
средства за хигијену. 

Оливера Гавриловић: Листове за евиденцију треба неко да провери на дневном нивоу и 
да се утврди да ли је тачно то што је написано у извештају. 

Светлана Јоцић: Треба поставити домара који ће водити рачуна о томе, да буде главни 
орган при предаји смена, да он потпише извештај. 

Влада Вучинић: Оне оду на боловање кад год осете да ће доћи проблеми. Биће послате 
на лекарски преглед, да се провери да ли су та боловања оправдана, као и ванредна 
контрола кући (медицинска инспекција). Оне су на терену и поставља се проблем надзора 
и пасивности домара. Као и у другим пословима и директор ће вршити надзор. Комисија 
треба само да евидентира стање.  

Сања Топаловић: Није им понекад лако. На другом спрату морају да очисте тоалет, а 
разваљена су врата и вода стално цури. Домар то није могао да среди. Није питање 
прозивке, већ да желимо да нам буде лепо у школи, а оне су део нас. Саветујем их да не 
остављају прљаве учионице, долазе деца у другу смену, то виде и коментаришу код куће.  

Владица Марковић: Теткице су први степен одбране од диверзантских активности. Она 
мора да дежура за време часа и посматра децу која излазе из учионице.  Дете може да уђе 
у школу и унесе свашта (у најгорем случају и бомбу) и ко је крив- та теткица која је 
дежурала. Оне морају да мотре ко им је сумњив. Проблем је када се нешто деси за све, и 
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за наставника који је пустио то дете до тоалета и за теткице. Теткице су кичма 
превентиве, морају да дежурају током часа. У иностранству оне иду на додатну обуку 
против диверзије. И деца и родитељи треба да им укажу посебну захвалност. Теткице- то 
су особе за поштовање у сваком колективу. 

Соња Иванчевић: Први пут чујем да су то њихове обавезе, то је јако пуно обавеза. Треба 
врло добра организација њиховог радног времена да би оне могле ефикасно да раде. 
Једном недељно имати састанак са њима. Њима је главни проблем став- депресивне су, 
тешко им је, треба им додатна едукација. Оне као да се муче, као да их нешто тишти, 
треба им обука, шта све треба да раде и домару треба едукација. Треба нешто урадити да 
се промени њихов став. како да очекујемо од њих да раде оно што не знају да раде.  

Владица Марковић: Треба прво оне своје односе да среде, оне немају квалитетну 
сарадњу. Ја сам пробао да их синхронизујем, али међусобно немају добру сарадњу.  

Влада Вучинић: Едукација, услови рада, састанци- то је била моја илузија 2-3 године, од 
тога нема ништа. Сви ти састанци су се претворили у трибине- зашто ово, зашто оно? 
Питао сам се шта је прави узрок томе што оне не раде.  Услови рада су им добри,  број 
теткица је солидан, имају довољно средстава за рад, чак им је и парочистач купљен. 
Теткице знају да треба да дежурају, преврни окрени долази се до људског фактора. Оне 
које раде трпе притиске  од других теткица, све се своди на лични фактор теткица. 
Надзор ћу највероватније бити ја, морам да спречим крађу школе. Немојте бити у 
илизији- кад је неко необавештен, не зна нешто, али само у своју корист, никад на своју 
штету то је знак манипулације. Та њихова навика је узрок нерада. 

Љиљана Милошевић: Пре 30 година, када сам почела да радим, домар и секретар 2-3 
пута недељно прођу и провере стање чистоће, није било никаквих проблема. Плате су 
биле исто мале. Раније је посао учитеља био господски, сада се одвратно доносе према 
нама. Теткице треба да схвате да се доста тога променило за све нас и треба да одлуче да 
ли прихватају обавезе или не. 

Соња Иванчевић: Треба научити децу да покупе своје смеће после часа и тако да им 
помогнемо. 
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уводни реферат 
СЛОБОДАН РУДИЋ 
наставник историје 

 
 

МУЗЕЈ ШКОЛЕ КАО УСЛОВ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ 

 

Просветна улога музеја стара је колико и они сами. Замишљени као споменици у 
којима ћемо сабирати сва знања и достигнућа човечанства, музеји су много пре школа 
пружали широк дијапазон знања широкој популацији, будући да су званичне школе биле 
доступне веома уском кругу привилегованих. Како су школе постајале отвореније 
институције, тако је и просветна улога музеја губила на свом значају. Процеси стицања 
знања су се преселили у учионице, док су музејске збирке остале складишта заборавом 
прекривених артефаката, посебно у ери дигиталних технологија када су садржаји музеја 
постали доступни широм света. 

Доведени у ситуацију да морају правдати своје постојање, музеји широм света 
започели су потрагу за новим моделима презентације својих садржаја, у жељи да их 
учине примамљивим новим генерацијама. Промене у парадигми функционисања музеја и 
начину на који се сагледава његова поставка највећим делом проистекле су из потребе за 
преживљавањем. У истом треба тражити и разлоге због којих су музеји много пре школа 
почели да примењују методе учења које воде одбацивању репродуктивних и стицању 
функционалних знања. Код школе, пре свега основне, као институција чије је похађање 
обавезно, тај нагон није дошао до изражаја. 

У чему се огледају промене које су музеји унели у свој рад? Пре свега у 
повећавању интеракције са посетиоцима. Уместо кустоса који посетиоце проводи кроз 
музејску поставку објашњавајући сваки предмет појединачно, пред публику се 
постављају питања и задаци које они сами решавају и која их воде ка следећем сегменту 
поставке. На тај начин, музеји су спојили когнитивно учење са емпиријским доживљајем 
који сваки посетилац има у сусрету са музејом. Знања стечена на овај начин су трајна и 
функционална. Уместо да се труде да меморишу податке које им кустос, каталог или 
други пропратни материјал сервира, посетиоце уче кроз сопствену активност. Посебно је 
значајно у овом погледу истаћи и праксу да посетиоци могу да остваре непосредан 
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контакт са изложеним предметима, да их додирну или употребе, чиме, заправо, њихова 
знања прелазе из домена теоријског у домен употребљивог. 

Промене које су музеји унели учинили су их од далеко пријемчивијим местима за 
стицање знања од самих учионица. Иако музеји у Србији због лошег материјалног стања, 
незаинтересованости или неспособности у много чему не остварују своју функцију, 
помак је видљив и код нас. Један од примера је Конак кнеза Милоша, где се за ученике 
организују различите радионице током посете које пред њих постављају различите 
задатке, од ликовних до математичких.  

 О учинковитости оваквог модела учења у музеју имали су недавно прилике да се 
увере и наставници наше школе током посете Музеју науке и технике у склопу  
активности организованих приликом посете ученика и наставника из Холандије. Сам 
Музеј науке и технике подељен је на два нивоа. На једном од њих кустос је проводио 
ученике кроз поставку, показујући им артефакте и дајући им детаљне информације о 
сваком од њих. На другом нивоу, ученицима је омогућено да кроз различите игровне 
активности сазнају да телесна тежина није иста на свакој планети сунчевог система, како 
у пракси делује сила гравитације или како се производи електрична енергија. Док је први 
део вођења брзо исцрпео ученике који су деловали незаинтересовано, други је окупирао 
њихову пажњу много дуже од предвиђеног, играјући се они су заправо стицали 
функционална знања из физике. 

 Примери из праксе свакако потврђују оправданост чешћег укључивања музеја у 
сам наставни процес. Истовремено, они нам указују на привилегију коју ми, запослени у 
ОШ „Старина Новак“, имамо, будући да наша школа има свој музеј. Ова привилегија 
није, на жалост, у пракси препозната у довољној мери. Већина музејских садржаја који су 
излагани у оквиру Музеја школе везани су за наставни предмет историја, било да је реч о 
поставкама о историји наше школе, историји просвете, или обележавању важних 
годишњица. Колега Милош Пекић, као особа најзаслужнија за рад Музеја школе, 
изузетно се ангажовао на развоју нашег музеја, али сви се ми морамо запитати да ли је 
један наставник довољан?  

 Музеј школе није само историјски музеј, иако досадашњим радом претендује да то 
постане. Улога музеја може бити много већа у животу школе и свих нас појединачно, 
како наставника тако и ученика. Он је заиста незаобилазан фактор у развоју 
функционалних знања, али само ако га оплеменимо садржајима око којих ћемо се сви 
окупљати, а за шта нам је неопходна комуникација, координација и корелација. 
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 Музеј је осмишљен као простор у оквиру којег ће наши ђаци добити прилику да 
осмишљавају садржаје, припремају их и презентују, али, да би они то могли чинити, 
неопходно је да им у томе помогнемо. Музеј је и нама од непроцењивог значаја, јер нам 
омогућава да превазиђемо оне проблеме са којима се у редовној настави суочавамо. 
Често се међу нама могу чути жалбе да је наш рад ограничен бирократијом, да немамо 
довољно времена да се посветимо ученицима који показују више интересовања или 
могућности да у оквиру редовне наставе организујемо активности којима би развијали 
функционална знања код ученика. 

 У музеју ових проблема нема. Не постоји програм, сами бирамо шта ћемо радити, 
како и које ученике ћемо укључивти. Једино што се од нас очекује је воља и одвајање 
дела слободног времена. Користи су много веће. Кроз истраживање, осмишљавање 
поставке, њену израду и презентацију ученици који су укључени у рад музеја теоријска 
знања примениће у пракси и претвотрити их у функионална. Не само да ће развијати 
знања везана за предмет изложбе, већ ће се учити и презентационим вештинама, 
систематичности у раду, а у осмишљавању музејских садржаја развијаће и вештине 
критичког и креативног мишљења, неопходне за живот у савременом свету.  

 Музеј школе није услов за развијање функционалних знања код ученика, али јесте 
олакшица која нам је пружена, да део наставе изместимо из учионица и кабинета у свет 
активности који ће допринети да наши ученици стекну практична, примењива и, пре 
свега, функционална знања. Али не смемо изгубити из вида да музеј поред предмета које 
ћемо у њему излагати чинимо и ми, и да ће без нашег бољег ангажовања он бити само 
складиште у којем ћемо сакупљати предмете који ће сами себи бити сврха. Верујем да то 
никоме од нас није циљ. 
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уводни реферат 

СТЕФАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 
учитељ 

 
ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ 

 
Ботаничка башта је јединица Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

Основана је 1874. одлуком Министарства просвете Краљевине Србије, на предлог Јосифа 
Панчића, који је био и њен први управник. Године 1889. краљ Милан Обреновић 
поклонио је имање ( које је наследио од свог деде Јеврема ) Великој школи у Београду за 
Ботаничку башту, али под условом да се зове "Јевремовац". На том месту и под тим 
именом налази се и данас. И пре оснивања институције, Панчић је гајио малу ботаничку 
башту у дворишту Лицеја београдског, за потребе наставе на Великој школи где је 
предавао ботанику. 

Многе Ботаничке баште у свету имају важну улогу у подучавању у школама и 
унивезитетима ( ученика и студената ). Данас се оне  сматрају учионицама под отвореним 
небом с тим што је српска просвета овако важан аспект образовања препознала још пре 
140 година. Данас се може поставити питање зашто се и даље овакве "учионице" користе 
само у високом образовању а не и у основном.  

Наставници разредне наставе ОШ "Старина Новак", од стране директора, су били 
упознати са успостављеном сарадњом између школе и Ботаничке баште и изразли жељу 
да своје ученике одведу у исту. Тако је једна група млађих разреда, 27.10.2015. први пут 
организовано посетила Ботаничку башту. Могло би се рећи да се у почетку кренуло 
"грлом у јагоде" са истим доживљајем као када се иде у обилазак неког новог парка, у 
шетњу обалом реке и сл. Не слутећи које се све могућности пружају за реализовање, за 
ученике, неког новог вида наставе. Након друге посете ученици су упознали сваки део 
Ботаничке баште након чега су њихово интересовње и пажња кренули да опадају. На 
предлог директора да се сваки одлазак посебно осмисли и да се напише припрема 
реализације самог одласка ствари су се промениле. Учитељи су, припремајући се за 
реализацију ове активности, временом све више и више откривали праве могућности за 
реализовање разноликих активности које класична учионица није у могућности да им 
пружи или бар не у толикој мери као што Ботаничка башта може. Tako се њих 83,33 %, 
на питање Да ли Вам је лакше да одређене наставне јединице презентујете у учионици 
или Ботаничкој башти, определило за Ботаничку башту, док је 16,66 % предност дало 
учионици. Истиче се да је потребно план одлазака у Ботаничку башту ускладити са 
наставним планом. Ученици млађих разреда су такође дали мишљење о овој теми. На 
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питање Да ли је занимљивије исте лекције учити у Ботаничкој башти или учионици њих 
90,03% посто је одговорило да је то Ботаничка башта, док је учионица била одговор 
9,96% ученика. Схватају да осим предмета који су преко својих појединих наставних 
јединица уско повезани са природом овај амбијент пружа могућност за извођење наставе 
и из других предмета као што су српски језик, ликовна култура, слободне активности и 
сл.  Осим тога у оваквом амбијету се много више отвара могућност за корелацију између 
наставних предмета. Тако да су почели, у зависности од планираног, да једним доласком 
покрију одређене теме из више предмета, на пример свeта око нас, српског језика и 
ликовне културе. Чак прваци и другаци, бројањем и множењем одређених биљака кроз 
своју посету провлаче и градиво из математике. Ову констатацију потврдђују и одговори 
учитеља на питање Да ли Вам могућност за корелацију предмета више пружа учионица 
или Ботаничка башта? где је 100% испитаника дало одговор да је то Ботаничка башта. У 
испитивању ученика млађих разреда о томе из којих наставних предмета највише воле 
када се градиво обрађује у Ботаничкој башти, на основу њихових одговора, долази се до 
закључка да учитељи овај амбијент ипак највише користе за обраду наставних јединица 
које су директно повезане са природом тако да су се највише одржавали часови из света 
око нас тј. природе и друштва и чувара природе, што је и очекивано. На питање 
постављено ученицима Који предмет највише волиш да учиш у Ботаничкој башти? 
41,43% њих је одговорило да је то свет око нас илити природа и друштво, 37,45% се 
определило за чуваре природе, 7,56% за ликовну културу, 5,17% физичко васпитање, 
2,39% слободне активности, 1,99% српски језик, док су музичка култура и математика 
добили по 1,19% гласова. Такође се види и да су истакнута два предмета била у 
корелацији са осталим. Ови одговори ученика могу бити смерница учитељима о њиховим 
жељама да се и поред света око нас тј. природе и друштва и чувара природе обради по 
нека наставна јединица и из осталих предмета.   

Временом су радионице постајале све креативније и занимљивије деци па су се и 
њихова пажња и заинтересованост побољшали. На питање постављено учитељима Каква 
је пажња и активност на часу ученика док градиво излажете у Ботаничкој башти у 
односу на учионицу? њих 41,66% сматра да је боља, 25% да је лошија, док 33,33% 
испитаника сматра да је пажња иста. Неко би помислио да је овај проценат од непуних 
42% мали али када се узме у обзир чињеница да су углавном учитељи ти који заузимају и 
васпитну улогу у оваквом извођењу наставе тј понашању ученика на јавном месту попут 
Ботаничке баште могло би се рећи да је ово пре велики проценат. Интересовање 
родитеља према Ботаничкој башти се очито пресликава и на њихову децу. Врло је 
интересанто да је 49,61% ученика старијих разреда одговорило са НЕ на питање Да ли си 
икада био у Ботаничкој башти? Скоро 50% ученика старијих разреда, школе која се 
налази на 5 минута од Ботаничке баште, није посетило исту. Поставља се питање колики 
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је тај проценат у осталим школама у Београду, а само може да се предпостави колики је 
проценат у школама у унутрашњости. Као и питање да ли су за то криви родитељи или 
наставници. Једно је сигурно и ученици старијих разреда би волели да им неки од часова 
буду реализовани у Ботаничкој башти. Тако да је њих 90,83% одговорило са ДА на 
питање Да ли би волели да се настава биологије одржава и у ботаничкој башти?, док је 
9,16% ученика дало одричан одговор. Жеља постоји, а постоји и жеља код наставника ( 
не само наставника биологије ). Где је онда проблем? Можда у папирологији? Прописима 
наменутим од стране Министарства? У једном тренутку су настанице српског језика и 
верске наставе одлучиле да своје часове одрже у Ботаничкој башти. Морале су да 
одустану јер нису имале писмене сагласности родитеља да децу могу да воде ван школе!? 

Једна од главних предности реализације наставе у Ботаничкој башти ако не и 
главна јесте стицање искуственог знања. Знање које стичу на конкретним живим 
примерима је далеко ефикасније и трајније од оног које добијају презентовањем 
одређених садржаја преко интернета, мултимедијалних табли или класичним извођењем 
наставе. Још кад се узме у обзир да деца воле да одлазе у Ботаничку башту резултати не 
могу да изостану. Да ли волиш да идеш у Ботаничку башту? је питање на које је 97,21% 
ученика млађих разреда одговрило са ДА. Приликом одговарања на ово питање неки од 
ученика су изнели и мишљење без обзира на то што воле да иду у Ботаничку башту да им 
ипак не одговарају честе посете. Ради што боље искоришћености капацитета саме 
Ботаничке баште поставља се питање да ли је учитељима потребна обука за рад са децом 
у Ботаничкој башти. Њих 33,33% је одговорило са ДА, док је 66,66% одговорило са НЕ. 
Међутим сматрају да је неопходно обезбедити одређена стручна лица или студенте 
Биолошког факултета која ће ученицима презентовати одређене занимљивости које крију 
"становници" Ботаничке баште.  

У испитивању су учествовали сви ученици млађих разреда, њих 251 (целокупна 
популација), сви учитељи, сем потписника ових редова, њих 12. Код испитивања ученика 
старијих разреда искључени су били ученици осмог разреда, а учествовали су ученици 
два пета, два шеста и два седма разреда, укупно 131 ученик или 50% целокупне 
популације. 
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уводни реферат 
ОЛИВЕРА ГАВРИЛОВИЋ 

секретар школе 
 
 

ЗАКОНИТОСТ ДОДАТНИХ ЗАРАДА НАСТАВНИКА 
ЗАКОНИТОСТ ДОДАТНЕ ЗАРАДЕ НАСТАВНИКА 

 

Када су у питању додаци на зараду наставника у основним школама, примењују се прописи из 
Закона о раду, Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за 
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, као и прописи из посебног закона – 
Закона о уџбеницима. 

Па тако, Закон о раду говори о додацима на зараду запослених, на један уопштен начин и то, 
према члану 108. „Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и 
уговором о раду, и то: 

1) за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице; 

2) за рад ноћу , ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – најмање 26% од 
основице; 

3) за прековремени рад – најмање 26% од основице; 

4) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 
односу код послодавца (у даљем тексту: минули рад) – најмање – 0,4% од основице“. 

Такође, Законом о раду у члану 118. уређено је и питање Накнаде трошкова, према којим 
одредбама „Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и 
то: 

1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако 
послодавац није обезбедио сопствени превоз; 

2) за време проведено на службеном путу у земљи; 

3) за време проведено на службеном путу у иностранству  ; 

4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом обезбедио 
смештај и исхрану без накнаде; 

5) за исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин; 

6) за регрес за коришћење годишњег одмора. 

Посебан колективни уговор за запослене у основним  и средњим школама и домовима 
ученика се непосредно примењује на запослене у основним школама, те на детаљан начин уређује 
права запослених по питању додатака на плату и то чланом 22. који гласи: 

„Запослени има право на додатак на плату: 
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1) зарада на дан празника који је нерадан дан – 110% одосновице, 
2) за рад ноћу – 26% од основице, ако такав рад није вреднован приликом утврђивања 

коефицијента, 
3) за прековремени рад – 26% одосновице,  
4) по основу времена проведеног на раду – у висини од 0,4% од основице за сваку пуну годину 

рада оствареног у радном односу код послодавца. 
Послодавцем, у смислу овог члана уговора, сматра се предшколска установа, основна и средња 

школа, високошколска установа (укључујући и научне институте у саставу универзитета) и установе 
ученичког и студентског стандарда на територији Републике Србије и то као установе које су утврђене 
одговарајућом мрежом установа као планским актом који доноси оснивач, односно конкурсом који се 
расписује сваке школске године за упис, односно пријем у ове установе ускладу са одговарајућим 
законом, имајући у виду јединствени систем просвете, који се финансирају из буџетских средстава.  

Поменутим колективним уговором детаљно је уређено право запослених на накнаду 
трошкова и то на следећи начин: 

Запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у 
јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у месецу за 
претходни месец, уколико није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска карта услов 
коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза. 

На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазак и 
одлазак са рада, уколико није обезбедио сопствени превоз. 

Запослени има право на накнаду трошкова, и то: 
1) за време проведено на службеном путу у земљи, 
2) за време проведено на службеном путу у иностранству, под условима и на начин утврђен 

прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.  
Накнада трошкова из става 3. тачка 1. овог члана исплаћује се запосленом за трошкове исхране за 

време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% 
просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну, 
осим у хотел улукс категорије, с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према 
приложеном рачуну.  

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у 
висини од 50% дневнице,  а за трајање дуже од 12 сати, пуни износ дневнице.  

Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путногналога и 
приложеног рачуна.  

Као што је у уводу реферата речено, питање законитости додатака на зараду наставника 
уређује и новодонети посебан закон - Закон о уџбеницима. 

 
Поменути закон на конкретан начин предвиђа да  „Наставник чини тежу повреду радне 

обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство“.  
 
Новина овог закона јесте и чињеница  да је предвидео да  посредовање школе и запослених у 

продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и да се санкционише  у складу са законом.  
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Такође, важно је навести одредбу овог закона по којој је „Издавачу  забрањено да учини, а 
предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или 
репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику. 

Донацијом, поклоном или репрезентацијом из става 4. овог члана не сматра се представљање 
уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, 
репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци 
уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника. 

На крају навођења важећих законских норми које уређују област зараде запослених у 
основној школи, потребно је поменути и Закон о основама система образовања и васпитања. 
Наиме, закон у одредби члана 141. став 1. тачка 9. предвиђа да тежу повреду радних обавеза запослених 
у установи представља наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном 
односу, а ради оцењивања, односно полагања испита. 
         На овом месту важно је подсетити се на постојање Упутства за реализацију екскурзије и наставе у 
природи у основној школи донето од стране Министраства просвете у септембру 2010. године. Ово 
Упутство се примењивало до доношења Закона о јавним набавкама из 2012. године. По наведеном 
упутству,  савет родитеља одлучује о висини дневница, на основу усаглашеног предлога родитеља 
ученика сваког одељења за које се изводи екскурзија. Право на дневнице остварују: наставник - 
одељењски старешина, стручни вођа пута, a лекар - пратилац у зависности од програма путовања. 
Дневнице се обрачунавају у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на терет родитеља ученика 
који путују. На овај начин,  висина дневница се утврђивала у распону од 2.000,00 до 5.000,00 динара, у 
зависности од школе до школе.  

         Министарство просвете је покушало да уведе ред у утврђивање и исплату дневница за наставнике 
који воде на екскурзије, наставу у природи  и то препоруком да се наставницима исплаћује дневница од 
око 2.500,00 динара. Том приликом, директорима школа је сугерисано да наставници, који децу воде у 
позоришта, музеје, на излете и екскурзије, имају право на новчану надокнаду једино ако се програми и 
садржаји реализују у ваннаставно време или нерадним данима, јер су ове активности предвиђене 
наставним планом и програмом. Дакле, одлазак у биоскоп, позориште, музеј и слично треба да износи 
само збир цене карте и превоза, а наставник треба да добије надокнаду само ако ради прековремено. 

         Након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама у 2012. години за реализацију екскурзија 
и наставе у природи чекало се ново упутство Министарства просвете у вези са питањем да ли ће се за 
избор агенције, преко које ће ђаци путовати, морати расписивати тендер или ће школе бити изузете из 
тога. 

         Пошто је из Министарства финансија дошло тумачење да се и за организовање екскурзије и 
наставе у природи морају поштовати одредбе Закона о јавним набавкама, тиме је веома отежано 
укључивање накнада наставницима за вођење на поменута путовања. Наиме, њима би се у том случају 
једино могла исплатити дневница у висини од око 2.500,00 динара према важећем посебном 
колективном уговору, и то само за нерадне дане, јер за радне дане они примају плату.  

Дакле, наставници имају право на законите додатке на зараду/ плату, каo и припадајуће 
трошкове према горецитираним одредбама Закона о раду и Посебног колективног уговора за 
запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. Такође, наставници имају 
могућност додатног личног ангажовања, у зависности од образовања (превод или лекторисање – 
професори српског језика и књижевности или страних језика, рад у приватним спортским 
школицама, учешће у разним пројектима,  држање приватних часова ученицима других школа, 
израда или учешће у изради уџбеника и сл., употреба знања из музичке или ликовне културе и 
друго). 
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Стручна расправа 

Љиљана Милошевић: Што се тиче наставе у природи, годинама код нас не може да се 
реализује. Чињеница је да родитељи траже рекреативну наставу и то је веома оправдано и 
за децу, деца је воле не само због личних ствари и стицања самопоуздања, веће је и 
здравствено корисно, исхрана је другачија, свеж ваздух, и успомена је, а посебно што 
имају позитивно искуство. За наставнике је велика одговорност и обавеза, али и 
могућност зараде. Колико је приватно чување деце по сату, колика је дневница у другим 
секторима, а колико смо ми оптерећени и под тензијом. Мислим да се ту лош однос има 
према нама. А то је 24 сата: чувамо их, пазимо, имамо цео живот детета пред собом, и ми 
све то знамо  за њих 20. У многим стварима познајемо децу више него родитељи који 
због обавза не могу да  прате дете. Родитељи не знају о фазама развоја, збуњују децу. 
Друштво према учитељима има потпуно један нељудски став и то треба да се исрави.  

Оливеа Гавриловић: У регулисању тих ствари су се умешале и друге институције.  

Љиљана Милошевић: Ми на рекреативној чинимо да зарађују и сви остали; угоститељи, 
превозници, туристичке агенције, а само се нама замера. 

Оливера Гавриловић: Превозници и угоститељи: то је њигова основна делатност. А 
наставници за све то време примају плату док воде децу. А угоститељи ако не уговоре 
смештај неће ни зарадити. У томе је разлика. То је бизнис. Држава, наставници, 
родитељи – сви имају корист. И деца имају корист од тога. Али у нашој држави има 
неуређених простора. Било би поштено уредити, да  не прелазимо у незаконити део. За 
сада је тако.  

Влада Вучинић: Могу да додам још неколико ствари. Код нас  већ 4 године нема 
екскурзија и настава у природи. Рекреативна настава је рекреација, а није настава. 
Настава у природи је само дислоцирана настава. Прве године кад је изостала екскурзија и 
настава у природи дошло је до неусаглашености нашег кровног закона и закона о јавним 
набавкама. Донели су два закона без усаглашености та два министарства. То је био разлог 
због чега није била расписана јавна набавка. Шта год да урадите прекришили сте закон. 
Када су после тога увидели озбиљне проблеме најављено је да ће просвета бити 
третирана на другачији начин и да ће јавна набавка бити одобрена посебно за просвету. 
Родитељи су инсистирали да се распише јавна набавка и да се организује настава у 
природи. И њима одговара да пошаљу децу на 10 дана. Закон мене тера да донесем 
одлуку и донео сам одлуку да нема наставе у природи јер наставници не би могли 
законито да добију дневнице и морали би да оду без икакве дневнице. То је основни 
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разлог због чега јавна набавка није расписана. Алтернатива је организовање разних 
пројеката где ће се ангажовати наставници и добити дневнице: Петница, спортско-
друштвене организације, Извиђали, САРС и друге које ангажују наставнике, и те 
организације ће њима обезбедити дневнице. Тиме смо надмудрили систем просветне 
олигархије, пошто има ту и учених људи који знају закон. То је намерно направљена 
таква организација -  тад сви аргументи падају у воду за зараду наставника који води дете 
на 24 сата и брине о њему и ради један херојски посао, а водити бригу о деци 24 сата није 
редован посао. Потпуно је други режим рада,  не улази у 40-часовну радну недељу. Посао 
који улази у 40-часовну радну недељу је до 14 сати и тада наставник предаје дете 
родитељу, и до 14 сати су примили паре, а нису примили за онај део после 14 сати јер их 
не преузимају родитељи већ наставник и даље брине о деци. Једино решење је кроз 
пројекте. Све организације блиске образовању  могу да ангажују наставнике. Родитељу је 
то тешко објаснити.  

Оливера Гавриловић: Већина школа на општини Палилула није организовала екскурзије 
и наставу у природи.  

Влада Вучинић: На састанцима актива директора сам испричао исто ово као сад и свима 
сам отворио очи. Већина школа, осим оних који имају политичку залеђину, је схватила да 
су то ђавоља посла. Ја сам од претходника на мом месту наследио дугове, и ми смо тек 
сад дошли у плус. 

Љиљана Милошевић: Прекјуче сам чула вест да су директори школа морали да раскину 
уговор са издавачком кућом Клет и врате таблете које је та издавачка кућа поделила 
наставницима. 

Влада Вучинић: Ми смо једина школа у којој је Клет вратио таблете, ми смо једина 
школа која није ни примила таблете. После 15 дана је дошао из Министарства допис да се 
раскине уговор школе и Клета јер су учитељице добиле таблете. Ми смо једина школа 
која није имала проблем са тим.  

Љиљана Милошевић: Чула сам на вестима и то да се уџбеници бирају на три године, 
министарство је послало листу са које су избачени издавачи који годинама раде, као што 
је Завод. 

Влада Вучинић: Од Хитлера до данас није била листа забрањених књига. То су свде 
књиге које су положиле тест струке и валидне су. Они дозволе да се одштампа, узму 
порез и после кажу да је забрањена та књига. То је цензура, и нико о томе ништа не 
прича. Јавно нам се обајвљује листа забрањених књига. То је најкрупнији проблем, 
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прекршен је цивилизацијски принцип. Шта је следеће? Списак забрањених наставника. 
Ово је крупна ствар. 

Видак Вулић: Списак забрањених директора! 

Влада Вучинић: То већ постоји! Али крупна ствар је књига. Директор није битан. Он кад 
оде нико га се не сећа.  

Весна Тутић: Још један парадокс: ми не смемо да држимо приватне часове ученицима 
школе. А општина је прошле године и ове платила наставницим школе да држимо 
приватне часове нашим ученицима у виду припремне наставе суботом. Као да намерно 
све доводе у проблем. Ми смо то одбили, а држе наставници других школа.  

Влада Вучинић: У закону стоји да наставници не смеју да приме накнаду од ђака. Да ли 
је исто примити накнаду од ђака или од неког другог? То је нејасно. Шта год да урадите 
ви сте погрешили. Може да се тумачи на два начина и онда једном се тумачи на један 
начин, а други пут на други. Овде је формално уређено да наставници не примају 
накнаду од самих ђака, већ од општине.  

Весна Тутић: Ваљда је забрањено примити накнаду уопште, а не само од конкретног 
ученика.  

Влада Вучинић: Није разјашњено. Овако нејасно написати је веће умеће од јасноће. 
Имају стручњаке за то, па узимају законе по потреби. 

Оливера Гавриловић: Звучи двосмислено, ако успе онда је то добро. На Правном 
факултету смо имали предавање где су нас учили да, када се припрема закон не може се 
припремати само на основу тренутне ситуације, већ за дужи период. Управо због тога 
звучи двосмислено.  

Владица Марковић: Пре 5-6 година сам читао у уџбенику за педагогију на мом 
факултету у Чачку и ту сам научио следеће: забрањено је држати часове ученику коме 
предајемо, ученику који је из друге школе, али се може успоставити веза са наставником 
те школе који му предаје и забрањено је држати приватне часове бившем ученику. То је 
писало јасно и не могу да схватим како то неке особе релативизују и сналазе се на разне 
начине и имају разне изговоре, нпр. нисам примио од ђака, већ од родитеља, а то није 
забрањено или тврде да нису држали приватне часове, а ко ће узети озбиљно изјаву 
детета. 

Влада Вучинић: Владица Марковић нас је сада подсетио на то шта каже струка, која је 
јаснија од закона. Просветна олигархија својим одредбама доведе наставнике у ситуацију 
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да они морају да држе часове, а онда донесе норму којом то забрањује. То није случајно. 
То је тежња просветне олигархије да своје постојање оправда. 

Оливера Гавриловић: Мислим да је корисна та одредба, није у реду ако неко хоће то да 
искористи. Штити од корупције, не каже се да ће то сви да раде. То је због тога да би се 
спречили они који имају лошу намеру.  

Влада Вучинић: Желе да предупреде неки облик корупције. 
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уводни реферат 

ВАСИЛИЈЕ САВИЋ 
школски библиотекар 

 
МАЛИ ОМАЖ НАШЕМ РАДИЈУ 

 

Овај мали омаж нашем радију биће мање предавање а више реферат са доста 
елемената извештавања.  

Људско биће није само у свету већ је у релацији са надахнутом речи. 

(Пол Рикер француски филозоф познат по комбиновању геноменолошког описа са 
херменеутичким тумачењем) 

Поштоване колеге, директоре  

Веома ми је драго или имам част да вам честитам првих пола године рада школског 
радија, Радија НОВАК. Једне, могу слободно да кажем,предности наше школе, нечега по 
чему постајемо препознатљиви у широкој породици основних школа у Србији. Наш 
радио је први школски радио који самостално емитује програм, има своју концепцијску 
или програмску шему, свој тајминг и наравно  бројне сараднике у школи, како ученике 
тако и наставнике и стручне сараднике и сараднике ван школе, и госте познате личности 
и  писце и песнике... 

О програмској организацији радија и техничким условима емисије било је речи на 
претходном Саветовању, тако да ће данас акценат бити на сумирању постигнића путем 
овог посебног или специфичног наставног средства. Кажем наставног средства зато што 
радио, или рад на радију сигурно помаже богаћењу знања, стицању специфичних 
вештина и одређених навика и њиховом усавршавању.  

Још једна дистинкција, данас ћемо се задржати само на бенефитима које уживају 
ствараоци радио програма, значи ђаци, непосредни ствараоци радио програма а њих је 
много. Једном сам одговорио, на питање колико сарадника има наш радио цифром 625, 
тај изговорени број заправо је број ученика наше школе, а мој одговор је имао намеру да 
сваком ђаку објасни да је добродошао за сарадника. Заиста данас имамо 32 озбиљна 
сарадника, 32 ђака... то су деца заинтересована за ову врсту рада, веома озбиљна деца. 
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Сарадници су наравно и колеге предметни наставници и учитељи, колеге из 
стручних служби и директор. Користим прилику да вам се захвалим! 

Шта смо то ми до сада урадили?  

Да чујемо мало лепе приче и мало статистике. 

Радио је почео емисију 17.12.2015. Дан рођења Лудвига Ван Бетовен, каква 
коинциденција. 

Прва потпуно уређена недеља емитовања радио програма је друга недеља месеца 
јануара 2016. године. На сајту школе, у простору за радио, се појавио недељни програм, 
са дневним програмом емитовања у дужини трајања од 5 сати,  са за сваки дан ударном 
(како смо је назвали) емисијом у 12:00 часова, још понеким припремљеним прилогом и 
бројним музичким нумерама, тада су то биле песме и песмице за децу. За попуну 
програма првих недеља емитовања дугујемо посебну захвалност учитељима, и њиховим 
прилозима који су и први  аутентични, само наш материјал за емитовање. У питању су 
краћи драмски комади шаљиви или озбиљни, понека песмицам или лепа рецитација, 
прочитана бајка, басна, виц... Све то је уредно архивирано и доступно свима вама на 
преглед.  

Програмски садржаји, све оно што емитујемо, дакле, могу бити или аутентично 
наши, наша продукција или преузети. 

Првих недеља програмска шема флуктуира... имамо прилоге али време емитовања 
прилога није тачно одређено, имамо активне сараднике, расположени смо за рад, све је 
интересантно. 

Од 22. Фебруара 2016. године радио програм је устаљен и изгледа овако: 

- 10:00 уводни џингл, 
- следи блок музике, у почетку је емитована музика за децу млађег узраста, касније 

на интервенцију самих ученика а посебно колеге Бојана музичког уредника а уз 
сагласност главног и одговорног уредника директора школе Владе Вучинића 
почињемо са емитовањем и популарне, актуелне музике за одрасле, различитих 
извођача и жанрова... наравно, 

- у 11:00 сати иде блок вести... и ту можемо чути школске новости/вести, извештаје 
са школских такмичења (ликовних, литерарних, музичких), извештаје о 
постигнутим успесима наших ђака на ваншколским такмичењима, информације 
везане за извођење наставе (трајање часова, промене у распореду...), вести о 
културним догађањима унутар наше школе али и шире... 
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- Осим блока вести термин до 12:00 часова попуњавају и прилози  који се понављају 
(то су  обично већ емитовани прилози културног програма, комбиновани са мало 
музике...), 

- У 12:00 иде нови прилог у ударном термину. То је тај термин за сасвим нови 
материјал, па се понедељком у 12:00 емитује... 

1. Пон: Емисија (дисеменирање) образовног  програма (тако 
се и зове), (емитујемо прилоге образовног и 
информативног карактера, обрађене теме су разноврсне, 
ђацима врло интересантне, навешћу неке наслове. пр. 
„Кодекс лепог понашања“, „Добар или лош професор“, 
„Десет тајни успеха или како постати одличан ученик“, 
„Десет савета за мотивисање ученика за учење“, „Ђачки 
парламент“, „Како се здраво хранити“... прилоге 
састављамо ђаци и ја и у питању је озбиљан посао... 

2. Утор: Дечији писци – дечија поезија, емисија за промоцију 
ауторске односно уметничке прозе и поезије а уствари 
омаж нашим великанима писане речи. Биографија- дело, 
то је модел прилога. Емитовани су прилози о Бранку 
Миљковићу, Милутину Бојићу, Душку Трифуновићу, 
Недељку Попадићу, Љубивоју Ршумовићу, Лази Костићу, 
Гвиди Тартаљи, Драгану Лукићу, Гроздани Олујић, 
Душану Радовићу, Мирославу Мики Антићу, Јовану 
Јовановићу Змају, Иви Андрићу. Начин избора писца за 
емисију је посебна прича и о томе ћемо други пут. Све у 
свему понављам: озбиљан посао. 

3. Сре: Музика извођача и композитора, ауторска емисија 
колеге Бојана Сарића, наставника музичког. Она нас води 
кроз свет музике, обрађује правце у музици и истакнуте 
појединце, вокалне солисте и инструменталисте, 
уметнике. Захваљујући Бојану имали смо прилику да 
слушамо Тодора Проеског, Адел Лори, Ђорђа Балашевића, 
Јелену Томашевић,Немању Радуловића, Бранкицу Васић, 
Џенифер Хадсон, Аеросмит, ThePianoGuys, Џастин 
Бибера, ВИС Идоле, Парни Ваљак, Златана Стипишића 
Џибонија, Еуросонг (изабране нумере) 2016. И овде су 
прилози састављани по моделу биографија извођача или 
рок састава или шта већ и музичко дело. Врло разноврсно! 
Бојане, хвала ти. 

4. Чет: Радијске историјске слике, колега Пекић аутор ове 
радио колумне је заслужан за нашу потпуну  
информисаност о историји нашег краја, краја у коме се 
налази наша школа. Милош нас систематски упознаје са 
историјом нашег краја објашњавајући име сваке улице или 
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трга који су нам на путу или су у непосредној близини 
школе. Сада знамо зашто се Далматинска улица зове 
Далматинска улица, по чему је познат Јаша Продановић 
или одакле Владета ту иза школе. Имали смо задовољство 
да, сем поменутих,  емитујемо и прилоге о:  Улици 27. 
Марта, Руварчевој улици, Улици Станоја Главаша, 
Велбушкој улици, Рузвелтовој улици, Улици Светозара 
Ћоровића, Ђушиној улици, Улици Илије Гарашанина, 
Цвијићевој улици, Иванковачкој улици. Пеко хвала ти. 
Прилози су сјани и наравно можете их преузети из архиве 
нашег радија и послушати. 

5. Пет: Време је за причу, почели смо са нашим прилозима, 
кратким драмским комадима који се изводе у нижим  
разредима и део су мањих, учионичких приредби 
(Захваљујем се пре свих учитељима Љиљи  Милошевић и  
Слађани Ђуричковић па и другим учитељицама), а онда 
смо преузимали радио драме већих радија као што је 
Радио Београд 2 и сличних. У богатом програму 
емитовања могли сте, а можете и сада да послушате радио 
драму Прва бразда, М. Глишића, После 90 година, М. 
Глишића, Еликсир дугог живота, Оноре де Балзака, бајке 
Ивицу и Марицу, Три прасета, Аждају и царевог сина, 
Биберче, У цара Трајана козије уши, Пошла кока на пазар, 
Али Бабу и 40 разбојника, Медведову женидбу... Деду и 
репу.  

До данас имамо 18 недеља емитовања програма, то је око 90 дана, пет сати 
сваког дана, значи 450 сати програма. 

Интервју као згодна радијска форма је често рађен, сними се и понавља у дужем 
временском периоду. Први снимљени интервју је са директором Владом Вучинићем. 
Следећи су дали: Милан Јоксимовић начелник школске управе, Марија Ковач ђак школе, 
Милош Пекић колега (о музеју школе), Александар Суботић (о спортском одељењу), 
Марко наставник шаха, Марко Јовановић ђак писац, Снежана Ђурић градски секретар за 
образовање и дечју заштиту, Саша Илић капитен фудбалског клуба Партизана , Радисав 
Јовић дечији писац, Мирослав Кокошар песник за децу, Мирјана Петров дечији песник. 

Морам да поменем и Ауторске емисије:  

- Разговор са наставником,  
- Од уторка до уторка, спортски радио журнал, емисију су осмислили Дарио 

Радојчић и Милош Јањић, наши ђаци, 
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- Од уторка до уторка – специјал, емисија истих аутора о спорним спортским 
догађањима на терену, 

- Из школског дворишта, емисија забавног карактера, аутори су Миона Копривица и 
Сава Павловић, 

- Добар састав, читамо литерарне радове ученика, конципирала је колегиница  
Марија србиста, 

- Библијске поучне приче, ауторке Мирјане Кубат, 
- Занимљива хемија, Светлане Јоцић (снимљен је џингл и једна епизода) емисија је у 

припреми... 

Музичке матрице, џинглове, уводни и све остале направио је колега Бојан Сарић, 
музички уредник нашег радија. 

У свим прилозима, интервјуима, радио емисијама, вестима  наши ђаци или водитељи 
или спикери – читачи... што је за сваку похвалу. 

Prema ,,Standardima kompetencija za profesiju nastavnika’’, osnovna uloga nastavnika je da 
razvija ključne kompetencije kod učenika koje ih osposobljavaju za život i rad, i na taj način im 
pruža osnovu za dalje učenje. Funkcionalna znanja treba razvijati od samog početka školovanja 
učenika (za period pre toga su zaduženi roditelji). Funkcionalna pismenost se može predstaviti 
kao korišćenje naučenog znanja u različitim situacijama. Nije dovoljno posedovati samo 
primarnu jezičku pismenost, tj. poznavanje čitanja i pisanja kao osnovnih veština. Daleko 
korisnije je postizanje sekundarne, odnosno, funkcionalne pismenosti (kao tercijalna pismenost 
se navodi računarska, iternetska i SMS pismenost.  

Funkcionalna pismenost je nivo pismenosti koji nije dovoljan da čovek bude delotvoran na 
svom radnom mestu ili da aktivno učestvuje u životu zajednice. Poznavanje samog gradiva ne 
znači mnogo, ako učenici ne znaju to znanje da primene. Samom primenom, učenici će lakše da 
shvate značaj naučenog, pa će samim tim biti motivisaniji i aktivniji. Nastavnici treba da 
pomognu učenicima da pronađu primenu za naučeno i da usmere učenike da povezuju novo 
gradivo sa prethodnim ili sa iskustvima koje učenik već poseduje. Primenjivanjem znanja, 
učenici će se osloboditi misli da rade nešto uzaludno što im više nikada neće trebati i time će 
biti motivisaniji, a time će se stvoriti uslovi za kontinuirano učenje. 

Функционално знање је знање у ком се повезују информације. Функционално знање је 
преносиво знање. 

Постоји један појам - информално учење (информал леарнинг) - учење које 
резултира из дневних активности везаних за посао, породицу  или слободно време. 
Информално учење је у већини случајева ненамерно из перспективе оног који учи. Као 
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што дете учи играјући се...тако и сарадник радија учи читајући дате му, готове текстове 
или их је сам припремио. Дете које чита биографију Бранка Миљковића довољно је да 
задржи у свести само име песника... све научено преко тога, а обично се запамти и више,  
је сјајно.. 

Информалним учењем до функционалног знања ... или игром и забавом, активношћу у 
слободно време до функционалног знања ... то је тај радијски пут! 

Постоји термин алитерата, то је функционално  неписмен појединац који није стекао 
основне вештине у читању, писању и аритметици и као такав не може активно 
учествовати у активностима у друштву које захтева те способности нити да користи те 
вештине за лични  развој и развој заједнице. 

Рад на стварању радио програма или једноставније рад на радију покушаћу да 
представим кроз феномен читања, тачније кроз подфеномен врсте читања. Врсте 
читања које су овде практиковане су пример практичне употребе функционалног знања, 
искуство усвојених знања у служби формирања или стицања нових. Читалачке 
способности, читалачку увежбаност стечену у процесу редовне наставе овде 
употребљавамо као функционалну! 

Флексибилно читање – вештина коју желимо да стекнемо 

  Стандардно читање је визуелно фиксиран процес: чита се слева надесно, редови су 
увек водоравно штампани и наше читалачке навике су томе прилагођене. Али на радију, 
можемо срести и друкчији распоред штампаних редова и слова, текстове на више 
повезаних папирића посебно разне стилизоване облике слова. На телевизији, у 
биоскопима, на улици, у новинама, на разним рекламама и паноима сусрећемо и 
вертикалне редове које читамо одозго надоле или укосо распоређена слова. Ученика 
треба оспособити за флексибилно читање, тј. за читање реченице и текстова друкчије 
постављених од уобичајене штампарске технике. Флексибилно читање може имати разне 
форме од којих наводимо следеће. 

+ Читање речи у ступцима :  

+Читање реченица у вертикалним низовима, 

развијамо га... јер флексибилно читање подиже брзину читања. 

Гласно читање 

Битно за праћење квалитета читања, и згодно за праћење напредовања у брзини 
читања (моја идеја је да  читања за потребе радија нема за циљ дискриминацију читача, 
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не селектујем читаче, читају сви који су заинтересовани за радијско читање... али ја сам 
пратим развој читалачких способности код оне деце која већ дуго читају за радио... 
сведок сам њиховог напредовања... Гласно читање омогућава читачу да прати самог себе 
тј. да обави неку врсту самоконтроле. Гласно читање представља индивидуални рад 
ученика.  Ученик полако изграђује стил гласног читања, односно стил читача.Гласним 
читањем се изграђује техника читања! Вежбом, и у овом случају, стичемо једно 
функционално знање. 

Тихо читање (читање у себи) 

 Ученик мора да овлада одређеном техником читања да би прешао на тихо читање. 
Методичари сматрају да је тихо читање доста тешко. Учитељи знају да тихо читање у 
почетној фази учења захтева већи напор ученика и зато не би требало са гласног нагло 
прећи на тихо читање. Утврђено је да је тихо читање много ефикасније од гласног 
читања. Читајући тихо, ученик чита брже, економичније - штеди говорну енергију,боље 
памти, спорије се замара, а и боље разуме оно што прочита... вежбамо га јер имамо 
потребу за овом врстом читања ... читање одређених врста текстова, посебно драмских, 
захтева ову вештину. 

Хорско читање 

 Хорско читање се све мање користи у савременим школама. Читањем у хору 
наставник не може да прати ко добро чита, а ко слабије. У хорском читању доминирају 
ученици који боље читају, они воде читање, али уз њих се активирају и они који су 
слабији, који спорије напредују или су ненаметљиви, тихи, плашљиви. Велики број 
ученика у овом облику читања скоро механички понавља оно што чита. Наставник не 
може да прати да ли поједини ученици добро артикулишу одређене гласове. То учитељи 
добро знају. Хорско читање не сме прећи у певање пренаглашено отезање гласова. 
Хорско читање одређеним текстовима за потребе радија даје додатну вредност... 

Изборно читање 

У оквиру одређеног текста ученицима треба задати да током читања читају само  
одређене реченице или речи, прескоче друге и слично. Ако сам одштампао текст са 
подељеним улогама, рецимо текст за водитеље радио интервјуа, ђаци че са успехом 
читати само своје деонице текста или интерполирати са написаним коментарима. На 
овом нивоу рада, за потребе радија, ово о чему говориммогао бих назвати и селективним 
читањем.  

Допуњавање текста за изборно читање  
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Метода позната учитељима. Одређени текст је написан на папиру, изостављамо  
завршетке појединих реченица питања зато што крај реченице којом се поставља следеће 
питање зависи од одговора саговорника (типично за интервју). Ова врста читања 
представља nешто сложеније вежбање. Али... 

Све оно чиме се бавимо или бавим а повезано је са вежбањем или учењем читања 
за потребе радија... је следеће... 

 1) захтевамо правилну артикулација одређених гласова; 

 2) одређену брзину препознавања графичке структуре слова... једноставно речено 
одређену брзину читања. Брзи читачи се слабије, теже чују на радију, наш проблем је 
понекад, не да дете брже чита већ супротно да спорије чита ,али наравно у правилном 
темпу, 

3) неуравнотежена динамика изговарања појединих гласова у речи, замењивање слова 
сличне графичке структуре, изостављање појединих слова или чак срицање је оно што се 
трудимо да коригујемо код ђака (проблем са читачима млађег узраста, наравно) ... 
Снимање текста дужине две странице А-4 формата са лошијим читачем траје и неколико 
пута дуже од потребног. Правило радија је да сваки ђак има право да чита, познато је... 
али за дуже текстове ипак бирам ђаке који боље читају. 

4) неправилно дисање и трема , две веома повезане ствари, 

5) ученик понавља прочитано,  

6) ученик „сецка” у току читања, 

7) изостављање гласова на крају речи или њихова редуцирана артикулација; 

8) разумевање прочитаног текста је такође пожељно, 

 9) неправилна интонација, 

10) отезање првог слова у речи;  

11) наглашено и одсечно читање речи;  

12) изненадно спуштање и подизање гласа;  

13) запажање тачке тек када се до ње дође; 

14) пребрзо читање;  
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15) успорено читање; 

Осим индиректног стицања знања информалним учењем, знања или боље речено 
вештина вербалног изражавања и вербалне комуникације... ученици сарадници радија, за 
сада само појединци, њих неколико ... обучени су за снимање, обраду и емитовање радио 
прилога. Обучени су за рад у Cubase  програму, програму за снимање и „производњу“ 
радио емисија. Ти ученици су своје стечено знање из информатике функционално 
применили и усавршили се у снимању. Нова стечена функционална знања ће им помоћи 
у стицању нових функционалних и тако даље... 

Нећу стићи да говорим о едукативној  вредности  самог текста који се чита. 
Ученици читају биографије прозаиста и песника, њихова дела. 

Нити о лепој атмосфери приликом рада са децом на радију... 

Нити о томе колико је све то њима битно.  

Други пут! 

Радио је дефинитивно медиј учења! 

 
Расправа 

 
Весна Тутић: Колико је то слушано? 

Василије Савић: Посећенији је сајт. Слушају га деца, родитељи, баке и деке, ближи рођаци, 
вршњаци. 

Влада Вучинић: Било је између 60-70 различитих посетилаца сајта дневно, а сада са радиом 
90-100. Видљив је пад посетилаца викендом (40-60), преполови се. Добар део посетилаца 
током радног дана су слушаоци радија, радио има програм који траје 5 сати. Највећи број 
слушалаца привлачи сам програм. Постоје и снимљени прилози у архивама на сајту. То је 
медиј, а ми смо нови у томе, лаици смо. Треба времена, биће то и боље организовано. Из 
праксе све идеје долазе. 
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уводни реферат 

СЛАЂАНА ЛУКОВИЋ 
школски психолог 

 
ОБЛИЦИ НЕОБЈЕКТИВНОСТИ РОДИТЕЉА ЂАКА 

 

Тек пре десетак година је у психологији породице превладала парадигма у којој је 

породица најутицајнији контекст за социјализацију личности (Luciano L’ Abate, 2003). 

Односи у породици су блиски и снажни, а међуповезаност чланова породице је 

разнолика, не само биолошка, и траје кроз значајни временски период. Ипак, занимљиво 

је да, иако породично чланство није добровољно, везе су много трајније него у било којој 

другој групи, а са друге стране, нити у један породични однос се не ступа добровољно, 

сем у брак. Караткеристично за породицу је и то што активности породичних чланова 

могу бити скривене, односно не морају бити видљиве широј друштевној средини, што 

представља безбедну средину за отвореност и поштење, али у исто време и за мрачне 

активности као што су злостављање, зависност од супстанци и занемаривање. Поред ових 

уопштених заједничких карактеристика, свака породица је и специфична, што се 

најчешће види у постојању заједничке породичне парадигме или погледа на свет (Dau, 

Gilbert, Settles, and Burr 1995, према Митић, 2009). Управо због специфичности сваке 

подорице тешко је дефинисати појам „нормална породица“, а нарочито ако узмемо у 

обзир и контекст који може бити у вези са временом, простором, културом, обичајима. 

Ипак, у психологији породице се дисфункционалном сматра она породица у којој се пре 

свега конфликти, лоше понашање и чак злостављање појединих чланова дешавају 

континуирано. Овакво понашање доводи до тога да се томе чланови акомодирају, а деца 

могу да мисле и да је такво понашање нормално.  

Дисфункционалне породице могу бити резултат алкохолизма, зависности од 

супстанци или других зависности код родитеља, нелечених менталних болести или 

поремећаја личности, али и дисфункционалних образаца и породичних искустава 

родитеља из примарне породице. Дисфункционалне породице одликује непредвидљивост 
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активности, често је и обртање улога па су деца у улози родитеља, или их видимо као 

затворене породичне системе који су социјално изоловани. Често је присутно и порицање 

симптома, или  одсуство емпатије за чланове породице или одсуство јасних граница. У 

дисфункционалним породицама деца могу добијати измешане поруке у вези са 

(не)пожељним обрасцима понашања. А можемо их препознати и по екстремности у 

односу на конфликте, или их има превише или их нема уопште. Последице 

дисфункционалне породице по децу могу бити разнолике (Митић, 2009): ДОБРО дете – 

преузима родитељску улогу; ПРОБЛЕМАТИЧНО ДЕТЕ – оно које се криви за већину 

проблема по принципу идентификованог пацијента; ЗАШТИТНИК/НЕГОВАТЕЉ - 

преузима на себе одговорност за емоционалну добробит породице; ИЗГУБЉЕНО ДЕТЕ – 

невидљиво, ћутљиво, потребе му се често игноришу; МАСКОТА – користи шалу да би 

одвукло пажњу од нарастајућег дисфункционалног породичног система; 

MASTERMIND/ПАМЕТНИЦА – опортуниста који капитализује на грешкама осталих 

чланова породице. 

Насупрот дисфункционалним породицама карактеристике енергичне, уравнотежене 

породице према Lois Pratt (Митић, 2009) одређују: 

 добра унутрашња интеракција чланова у различитим врстама активности,  

 добар и редован контакт са групама и организацијама ван породице,  

 флексибилна распоређеност улога и моћи уз заједничко доношење одлука,  

 настојање управљања својим животима и преузимање одговорности, слобода у 

истраживању развоја и здравља , 

 енергија која стиже из редовних интеракција унутар породице и са особама и 

групама ван породице. 

ШТА ЈЕ РОДИТЕЉСТВО? 

Родитељство је комплексан процес који подразумева обрасце понашања и осећања 

који се манифестују у интеракцији са дететом, родитељ не постоји изоловано од 

конкретног детета, подразумева и међусобно „уклапање“ родитеља и детета и укључује 

интеракцију између родитеља и детета, а траје читавог живота (Brooks према Lang, 1996, 
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према Митић, 2009). Родитељство је и биолошки и социјални процес. То је процес који 

укључује много више од тога да мајка или отац снабдевају храном, сигурношћу и 

наклоношћу мало дете.  Родитељске интеракције обезбеђују ресурсе и функционишу у 

правцу опстанка, неге и социјализације детета. Родитељска улога се у суштини састоји у 

олакшавању дететових развојних праваца у безбедној средини.  

Родитељска компетентност (Митић, 2009), дефинисана као осетљивост за 

дететове развојне способности и комуникације је под утицајем фактора као што су:  

• Родитељски ресурси: претходно искуство, самопоштовање, едукација, ставови, 

очекивања од гајења детета, здравље, знање о дететовом развоју, уверења, вредности, нов 

начин размишљања итд.  

• Карактеристике детета: темперамент, здравље, развојни ниво, редослед рођења, 

величина, род, стил учења, прелазне карактериситке итд.  

• Контекст: квалитет брака, социјалне мреже, системи за подршку, културалне 

вредности, радна средина, социјални културни контекст итд.  

Други фактори који могу да утичу на квалитет родитељства (митић, 2009): 

 модел бриге који су родитељи искусили као деца и наставак тешкоћа као што су 

конфликт самопоуздања, идентитета, самоконтроле; 

 развој динамике везивања - стицање сигурне емоционалне базе  у раном животу 

олакшава  развој самопоуздања, капацитет за аутономно функционисање и 

емпатију за друге (Steel, 1980, према Митић, 2009); 

 нарушавање нормалног процеса везивања - нерешен конфликт зависности који се 

преноси у живот одраслог, укључујући однос родитељ-дете; 

 однос са партнером;  

 социјални стрес; 

 сиромаштво, физичка и ментална болест; 

 повећање стопе развода; 

 распршеност проширене породице и мрежа подршке-недоступне или недовољне 

мреже подршке; 
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 конфликтни захтеви посла и куће, посебно за мајке; 

 повећана неприхватљивост традиционалних мера васпитања деце (где су границе), 

одсуство стандарда или неког узора родитељства, а истовремено и утицај вршњака 

и њихове културе; 

 развој урбаних средина и изложеност деце јаким спољашњим утицајима, 

укључујући медије; 

 права детета (конвенција УН о правима детета), самосвест деце. 

СТИЛОВИ РОДИТЕЉСТВА  

У погледу емоционалне топлине коју родитељ пружа детету и граница које му 

поставља разликују се четири стила родитељства (Митић, 2009). Ауторитативни стил 

подразумева да је родитељ усмерен на дете, прихвата дечије понашање и респонсиван је 

кад је неопходно, показује топлину и љубав, али истовремено захтева високе стандарде и 

поставља граници и спроводи надзор. Ауторитативно родитељство са јасним и јаким 

границама у емоционално топлој атмосфери, кроз одговарајуће преговарање и 

реципроцитет, показало се као најефикасније (Grau и Steinberg, 1999, према Митић, 

2009), како у погледу дечје контроле, тако и хармоничности односа дете-родитељ. 

Попустљив стил подразумева велику усмереност родитеља на дете, али без постављања 

много захтева, ауторитарни стил је захтевајући и контролишући са усмереношћу на 

родитеље, док занемаривање као стил подразумева усмереност на родитеље, а у односу 

на дете постоји низак ниво контроле и поставља се мало захтева детету. 

РОДИТЕЉИ ЗЛОСТАВЉАЧИ 

Родитељи злостављачи (Митић, 2009) обично имају искуство психолошке 

депривације и/или злостављања као деца и пате од трајног конфликта између бриге (неге) 

и контроле.  У одраслом добу формирају односе у којима се ови конфликти поновно 

активирају кроз ексцесивне, али често амбивалентне зависности од других и стварају 

осетљивости на губитак, било да постоји као претња или је актуелан. Они дају приоритет 

сопственим, над дететовим потребама. Деца које не успевају да испуне њихова 

очекивања се или виолентно кажњавају или се на њих гледа као на бескорисну и 



74 
 

занемарују се. Захтеви за бригом могу код одраслих провоцирати анксиозност, 

фрустрацију или љутњу. Конфликти са контролом могу се испољити кроз ексцесивно 

агресивно понашање, покушаје да се доминира другима и нетолеранција на оне који се 

погрешно опажају као да их контролишу. Ти родитељи имају тенденцију да буду ригидни 

и нефлексибилни и имају непримерена очекивања од своје деце. Деца која се прерано 

роде, са физичким или интелектуалним дефицитима, која слабо једу, болесна су или су 

искусила рано одвајање такође постављају стресне, емоционалне захтеве својим 

родитељима. Мада се злостављање деце дешава у свим друштвеним слојевима, али 

додатни друштвени услови као што су сиромаштво, неусловно становање и болест 

интензивирају ризике. Родитељи злостављачи су обично социјално изоловани, изгубили 

су контакт са породицом порекла захваљујући географској мобилности или мало користе 

мреже социјалне подршке. Сумњичавост према другима, посебно представницима 

власти, као и ниско самопштовање вероватно доприносе овој слици.  

ОКВИР ЗА ПРОЦЕНУ 

Оквир представља синтезу бројних претходних описа задатака родитељства, као и 

из истраживачких инструмената (Reder and Lucey , 2000): 

 Родитељев однос према улози родитеља; 

 Да ли родитељ пружа основну физичку бригу (негу):храњење, топлота, здравље, 

безбедност и чистоћа; 

 Да ли родитељ пружа добу примерену емоционалну бригу;  

 Да ли родитељ охрабрује развој динамике везивања; 

 Какав став родитељ има према задацима родитељства (ставови према 

дисциплиновању, развојним очекивањима од детета); 

 Да ли родитељ прихвата одговорност за родитељско понашање; 

 Да ли се очекује да дете буде одговорно за своју сопствену заштиту; 

 Ако постоје проблеми, да ли их је родитељ свестан (неки родитлеји не могу 

прихватити да уопште постоје проблеми у гајењу детета); 

 Родитељев однос према детету; 
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 Која осећања родитељ има према детету; 

 Да ли родитељ сасосећа са дететом; 

 Да ли се дете схвата као посебна особа; 

 Да ли дететове  есенцијалне потребе имају примат над родитељевим жељама; 

 Породични утицаји; 

 Какву свесност и став има родитељ према сопственим искуствима са родитељима 

(родитељству); 

 Да ли је родитељ у стању да одржи однос подршке са партнером (топао и 

подржавајући однос са партнером је значајан протективни фактор против 

трансгенерацијског понављања злостављања); 

 Да ли је дете уплетено (overinvolved) у породичне дисфункционалне односе; 

 Колико је породица осетљива на стресне односе; 

 Шта дете значи родитељу; 

 Какав је допринос детета родитељском односу (неку децу је теже гајити од друге); 

 Какав став дете има према онима који га подижу; 

 Интеракција са спољашњим светом; 

 Шта је потенцијална добит од терапијске помоћи; 

 Какве су биле реакције на претходно пружање помоћи. 
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Стручна расправа 

 
Љиљана Милошевић: У мом одељењу један ученик има низ здравствених проблема 
(алергије на кожи, проблеме са плућима и сл.). Знам и да трпи притисак од мајке и тај 
дечак показује одређена агресивна понашања (хоће нешто да поломи, скаче на друго дете 
и сл.).  

Слађана Луковић: Треба сагледати целину. Проверити са лекаром што се тиче тих 
здравствених проблема. Прикупити информације да бисмо могли да проценимо кога још 
да укључимо у рад са дететом. Често упућујем родитеље да одведу дете у Развојно 
саветовалиште при Дому здравља ( па и кад је питању дислексија и дисграфија, чули смо 
и сада од Ранка Рајевића да је то и органски проблем).  Родитељима кажем да је то 
превентивно, да провере све нивое и да искључе органицитет. Није наше да у школи 
дајемо дијагнозе. 

Влада Вучинић: Једна ствар ме изненадила, а то је да родитељство није инстинкт. То 
није добра аргументација, ако узмемо пример инстинкт глади- ако је потреба за храном 
инстинкт, не би било анорексије. То је аргумент човека који има за циљ да оправда 
усвајање деце, али не у смислу да је то дете сироче и да жели да га удоми, већ у смислу 
да мајка може бити замењена од стране новог човека. Још једна ствар ме изненадила, а то 
је да је дете независна личност. Ако оно само све то изабере онда губи идентитет, то је 
обезличење.  

Слађана Луковић: Постоји разлика у психологији између појмова инстинкта и нагона. А 
што се тиче одвојености детета- постоји биолошка повезаност са мајком, па и 
трансгенерацијска. Ми то носимо у телу. Истина је да ми не можемо да побегнемо од 
своје породице, али треба пустити дете да одрасте.  

Влада Вучинић: Драго ми је што сам чуо да се на основу симптома детета могу 
препознати односи у породици. Ако је то тако, да ли постоји могућност да се отвори нека 
врста картона родитеља. Раније је била нормална ствар да одељењски старешина оде у 
кућну посету и види где дете живи.  

Ана Зорић: У приватним вртићима то постоји. 

Влада Вучинић: На основу симптома детета направити картон о родитељима и 
проценити да ли је оболео и проследити институцијама које треба тиме да се баве. 
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Озбиљни проблеми долазе од родитеља. Онај ко се разболео није крив због своје болести 
и не треба се свађати са њим. 

Слађана Луковић: Ми већ прикупљамо одређене информације о родитељима. 

Оливера Гавриловић: Ми не можемо утврдити дијагнозу, али можемо прикупити 
информације и проследити даље. 

Влада Вучинић: Свака сумња родитеља, који су умислили да је њихово дете овакво или 
онакво, а ми смо га деградирали, на овај начин може бити заустављена. Тражити податке 
од родитеља и упутити га на лечење. На тај начин ћемо спречити  проблем на самом 
почетку.  

Владица Марковић: Постоје центри моћи који урушавају школу и руше сваки народ и 
државу, боре се за нови поредак. Психологија се по важним стварима слаже са 
традицијом. Инстинкт је нешто без чега врста не може, а без нагона може. Постоје 
нагони за физичком егзистенцијом и нагони за продужењем врсте. Ми немамо право да 
третирамо продужење врсте као избор. А тај нови светски поредак тежи ка томе да 
створи свет у коме о деци могу бринути они који немају или не желе своју децу. 

Борис Ивановић: Да ли морамо ми да доносимо те картоне на увид родитељима? 

Влада Вучинић: Што се тиче здравственог картона, запослени у школи су дужни да свој 
здравствени картон покажу само једној особи- а то је директор школе. Инспекција не 
може имати увид у досије запосленог без сагласности директора. Директор сигурно неће 
одобрити да родитељи имају увид. 

Александар Суботић: Колико смо ми овлашћени  и стручни  да дајемо мишљење о томе 
да ли је неко здрав? 

Весна Поповић: Они нису у обавези да нам дају податке. 

Влада Вучинић: Када дете има одређене симптоме, то указује на родитеље. Они се 
позивају у ПП службу и психолог са њима разговара и прикупља податке. Тај разговор је 
дискретан. Родитељ мора да дође на разговор, то је обавеза. Психолог поставља 
одговарајућа питања и обавештава даље институције, ако је то потребно. То је 
превентива. Ако родитељ пријави нпр. учитељицу за злостављање, а ми нисмо приметили 
симптоме детета и родитеља и нисмо обавестили даље службе, онда се нисмо заштитили.  

Оливера Гавриловић: Дисфункција одређене породице доводи до поремећаја у 
понашању детета. Циљ је да када се нешто примети код детета, констатовати да постоји 
сумња и на разговору се то може утврдити чињеницама. 
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Слободан Рудић: Плашим се да када ми укажемо надлежним службама, а они не ураде 
свој посао или утврде са сумња није оправдана, родитељ то може лоше да протумачи 
(нпр. да га мрзимо и сл.) и да смо га намерно пријавили. 

Влада Вучинић: Обраћање надлежним службама није пријава, већ ми само обавештавамо 
службу да су примећени симптоми код детета. Ми шаљемо само чињенице, а не 
претпоставке. Кад дође до спора никад не знате како ће се завршити.  

Оливера Гавриловић: Школа има обавезу да шаље податке надлежним органима, када се 
дете понаша дисфункционално. Школа не сме пасивно да седи. То се ради свакодневно. 
Школа мора да уочи и реагује на адекватан начин.  

Љиљана Милошевић: Са родитељима је то проблем, они понекад не дају све податке. А 
ми не можемо да узмемо портфолио детета од васпитача и наставимо са радом у 
најбољем интересу детета. То је ометање стручног рада. 

Влада Вучинић: Законодавац је прописао да не можемо добити податке од колеге. А 
родитељ мора да изнесе податке о детету. 

Оливера Гавриловић: Неки подаци су тајни, а неке можемо да добијемо од одређене 
особе. Прве информације, када се дете уписује у школу, добије психолог/педагог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
уводни реферат 
САША ШИПКА 
наставник ТИО 

 
 

АНАЛИЗА АДЕКВАТНОСТИ КРАТКОГ ТЕСТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА У 
ПРЕДМЕТУ 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 
Градиво Техничког и информатичког образовања седмог  разреда  се односи на 

машинство а осмог разреду на електротехнику. 
Програми су обимни и амбициозни. У току године кроз градиво ученици треба да 

упознају преко 300 нових техничких или технолошких појмова. 
Неколико часова (двочаса) искористи се за техничко цртање, прво у свесци уз помоћ 
прибора а затим и коришћењем софтвера за цртање. Часови у IVтромесечју су углавном 
везани за практичан рад, вежбе. Сви остали часови се користе за теоретску обраду нових 
наставних јединица.  

Времена за систематизацију и утврђивање је мало, зато у седмом и осмом разреду, 
обично бирам кратки тест као најефикаснији начин провере усвојених знања ученика. 
Приметио сам да су резултати теста, бар за једну оцену а некада и две слабији него када 
се провера знања врши усменим испитивањем.  

Питања у највећем броју усвајам из теста за проверу знања и припрему за 
такмичење из Техничког и информатичког образовања. Аутор теста је аутор уџбеника и 
вежби, према којима се изводи настава. Део питања, од око 30% су модификована или 
преправљена, како би се прилагодила садржини одржаних предавања. 

Да бих нашао објашњење зашто се јавља ова разлика, анализирао сам резултате, 
одговоре ученика, и вршио анкету ученика. 

Ево неких конкретних питања са кратке провере знања ученика VII разреда: 
 
Пример 1. 
 Наведи три начина обраде метала деформисањем: 
а. ____________________ б. _____________________ в. ___________________ 
 

Одговори који су били прихватљиви су: ковање, истискивање, извлачење, савијање, 
ваљање, одвајање 
 

Неки од одговора осим тачних : пресавијање, ломљење, поткивање... 
 

Једно од тежих типова питања. Већина ученика би знала да каже о сваком 
појединачном поступку две реченице уколико би питање гласило н.п.р :„Реци нешто о 
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ковању“. Том приликом они би знали да те операције припадају обради метала 
деформисањем. 

Приметио сам да задаци код којих се траже уопштавања, груписања, издвајања и 
слично и  код којих уз познавање чињеница треба применити и неку логику, дају значајно 
слабије резултате од оних код којих се тражи да се допуни нека реченица  или да се 
напише дефиниција.  
 
Пример 2. 
Стругање је машинска обрада предмета где се искључиво обрађују предмети: 
а. цилиндричног (ваљкастог)   б. купастог   в. призматичног облика 
 
одговори: 
а) цилиндричног 16%          б) купастог 8,33%    в)  призматичног 75% 
 

Аутор теста, је пренебрегао је чињеницу да се геометријске фигуре ваљак, купа и 
призма обрађују из математике у VIIIразреду, а иста грешка поткрала се и мени. У току 
предавања, објаснио сам између осталог да се стругањем обрађују ваљкасти - обли 
предмети, код којих је по правилу дужина много већа од пречника. Све илустрације које 
су коментарисане на предавању и оне укоје су ученици цртали у свесци , увек су се 
односиле на стругање цилиндричног комада. 
 
Пример 3. 
6. Брушење је обрада која се примењује : 
а. на почетку обраде предмета и веома је груба 
б. на крају обраде и даје фине и глатке обрађене површине 
 
одговори: 
а) на почетку обраде 58%          б) на крају обраде 41,66% 
 

Изненађење у вези одговора на ово питање је што је готово било немогуће 
очекивати да ученици брушење декларишу као радњу која се обавља на почетку обраде. 
Овај став појачавам и тиме да су најмање 5-6 пута, у  V и VIразреду, правили различите 
моделе од дрвета-шпер плоче, где је финална или једна од финалних операција било 
брушење уз помоћ брусног папира. 

На питање при анализи теста, зашто су сматрали да брушење треба урадити на 
почетку, неки од ученика су одговорили да су мислили на припрему комада за обраду, 
дакле прво среде комад па тек тако „сређен“ иде на потребне обраде. 
 
Пример 4. 
Ливење је поступак добијања предмета при коме се растопљени метал налива у 
а. пешчане калупе   б. дрвену оплату   в. камене судове 
 
одговори: 
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а) пешчане калупе 33,33%   б)дрвену оплату 0,00%   в) камене судове66,66% 
 

На предавању је поменуто да се растопљени метал лије у калупе. Рекао сам да 
претпостављам да су имали прилике, због актуелне приватизације железаре 
„Смедерево“дау некој ТВ емисији или вестима,  виде како истопљени метал тече из 
високе пећи каналима до калупа, који се формирају од песка.  

Ова чињеница је поменута једном и то очигледно није било довољно, нарочито за 
оне ученике који су понекад само физички присутни.  

Када смо анализирали тест и када сам питао како су размишљали када су се 
одлучивали за одговор, рекли су да дрво није сигурно јер би се запалило, песак није јер се 
фигуре од песка на плажи руше саме од себе, па је камени калуп био најлогичнији избор. 
 
Пример 5. 
8. Ознака за милиметарски навој називног пречника 42мм је: 
а) Мн42 б) 42” в) М42 
 
одговори: 
а)  Мн4216,66%          б) 42”  33,33%     в)  М42  50% 
 

Нема ученика који није најмање једном радио технички цртеж на коме је био навој 
и ознака за навој. Кроз предавање је означавање навоја поменуто приликом обраде 
специфичности техничког цртања у машинству а потом и када су се радили елементиза 
везу – конкретно веза завртњима. И поред тога, само половина ученика је препознала 
ознаку за навој. 

На основу ових и других анализираних одговора, као узроке слабог сналажења на 
тесту могу да издвојим следеће: 

    - Питања понекад нису примерена искуству које се очекује од ученика, да би на њих 
могли дати одговоре. 

Иако одраслима нешто изгледа потпуно логично и лако, морамо имати у виду да нама 
то изгледа тако јер смо имали много више времена и прилике да се у различитим 
контекстима и различитим ситуацијама сретнемо са неким појмовима и да се та сазнања 
повежу и кристалишу. 

- Ученици имају одбојност према тесту због неизвесности каква ће питања бити.  
 

Приметио сам пред тест велику несигурност ученика  и страх од непознатог . Неки 
ученици једноставно не дођу тог дана у школу, правдајући се болешћу, како би неки од 
следећих часова оцену добили усменим одговарањем. 
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Уколико би се тест састојао од избора унапред познатих питања н.п.р. 10 од 100, то је 
нешто што би најрадије прихватили. 

- Ученици више воле усмено одговарање. 

Под условом да је у форми каква њима одговара, а то је да добију питање о коме могу 
да причају дуже и тиме нагласе оно што знају а оно што не знају избегну.. На тај начин 
стварају позитивну слику о обиму наученог. Наставник их води постављајући подпитања 
и у сваком тренутку им је макар приближно јасно какав су утисак оставили. 

-  Мало времена проведено у учењу и нарочито у размишљању о наученом 

Ученици су склони „инстант“ знању, ономе које они мере количином научених 
података. Податке усвајају „здраво за готово“ без удубљивља, коришћења додатне 
литературе, интернета или дискусије ван часа. Последица тога је да са великим успехом 
могу да одговоре само на питања која не захтевају никакво логичко закључивање или 
манипулацију појмовима. 

Закључак:  
И поред тога што кратки тест даје слабије оцене од усменог испитивања, резултат 

теста је реалнији. Њиме се избегава субјективни утисак наставника, постављање 
подпитања, дошаптавање и помагање остатка одељења, могуће је проверити целокупну 
област и стећи истинитију слику о знању ученика.  

Резултати теста показују да он појачава разлике оцена ученика који се залажу и 
раде према онима који су лежерни и неангажовани. Неопходно је приликом одабира или 
прављења задатака, поставити се у улогу и положај ученика и не захтевати предзнање 
искуство или вештине које ученици тог узраста нису могли да стекну.  

Корисно је час пре теста ученицима прочитати одређени проценат задатака н.п.р. 
10% како би стекли увид у оно што ће се тражити на тесту и смањили страх од провере 
знања. Никако проверу знања не радити искључиво тестом (кратким тестом) већ 
комбиновано са усменим испитивањем. 

 
 

Расправа 
 

Соња Иванчевић: Како дете то да зна? То је ужасно. Вокабулар није прикладан за дете, 
не може то да разуме. Не знам ко је из министарства оправдао тај предмет да не личи на 
игру. 
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Борис Ивановић: Јако је тешко објаснити. Што се тиче вокабулара није довољно 
прилагодљив. 30% дечака у осмом резреду не зна где се налази акумулатор. Мораш да 
знаш да неке ствари обележиш. Јављају се неки проблеми генерално, на пример у осмом 
разреду идемо испред физике. 

Соња Иванчевић: Наставници не раде довољно, не раде то тако да им то буде блиско. 

Весна Поповић: Да ли знаш шта је навртањ? Не могу да прихватим овакав став да деца 
не знају шта је навој, ваљак, лопта, цилиндар, не могу да прихватим став да је баук 
предмет, они су само незаинтересовани. 

Соња Иванчевић: Зашто су незаинтересовани? Онда постоји проблем. То је фантастичан 
предмет. Погрешан је програм. 

Саша Шипка: Предмет је комплексан.  

Весна Поповић: Ученици очекују да имају пет из техничког. 

Саша Шипка: Родитељи имају слику тог предмета као то је тестерица и слично. 

Борис Ивановић: А то је технологија. 

Соња Иванчевић: Деца треба да воле школу. Штета је да се такав капацитет не 
искористи.  

Слађана Луковић: Разумем ову дискусију. Једни кажу да је много лак предмет, а други 
да је тежак. Предмет је важан. Али деца кад дођу у школу већ имају нека мождана 
оштећења као што је на то указао Ранко Рајевић, а треба формирати научни појам од 
спонтаног. Деца немају довољно искуства да формирају спонтане појмове (Виготски). У 
школи усвоје научни појам, а треба им прилагодити програм, да могу да крену од 
спонтаних ка научним појмовима, да могу да повежу свакодневно искуство са оним што 
уче у школи, а проблем је што немају довољно искуства у свакоднвеном животу. 

Саша Шипка: Немогуће је те термине само кроз игру научити. Предмет није  ни лак ни 
тежак, иде пуно широко, то су доста широке области. Има деце која фантастично могу да 
направе  неке практичне ствари, али не знају шта то значи. 

Весна Поповић: Тај предмет више воле деца која имају лошији школски успех. 

Владица Марковић: Техничко је једин предмет на коме се стиче радна култура, свест о 
групном раду, радни процес, врши се корелација кроз све предмете. Информатички део је 
мањи од 10 часова годишње. Дете треба прво да научи мануелно цртање, а после и на 
компјутеру. Што је земља технички развијенија, техничко се дуже учи.  
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Борис Ивановић: Имамо још једна проблем. Мањи број деце у петом разреду зна да 
користи лењир и троугао, ми са 30% ученика који знају то да користе не можемо да 
успемо да реализујемо предмет. Ми изгубимо силно време да их научимо основама 
графичке комуникације. 
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УЧЕСНИЦИ ДРУГОГ САВЕТОВАЊА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 
03 – 05.06.2016. Тара 

Хотел Оморика 
 

1. Влада Вучинић 
2. Соња Иванчевић 
3. Весна Тутић 
4. Владица Марковић 
5. Др Ранко Рајовић 
6. Александар Суботић 
7. Слободан Рудић 
8. Љиљана Милошевић 
9. Оливера Гавриловић 
10. Василије Савић 
11. Слађана Луковић 
12. Бранкица Видановић 
13. Слађана Величковић 
14. Саша Шипка 
15. Александра Куртеш 
16. Весна Поповић 
17. Борис Ивановић 
18. Љиљана Тутић 
19. Наташа Коцић 
20. Мр Сања Топаловић 
21. Радинка Бановац 
22. Видак Вулић 
23. Данијел Мијаиловић 
24. Ана Зорић 
25. Никола Билак 
26. Марија Михајловић 
27. Светлана Јоцић 
28. Срђан Живковић 
29. Драгана Мијатовић 
30. Бојан Сарић 


